
Załącznik nr 1  

Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów 

ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 

12 ton. 

 

 

Lp. 

 

Liczba osi i dopuszczalna 

masa całkowita w tonach 

 

Oś jezdna / osie jezdne/ z 

zawieszeniem pneumatycznym 

lub uznanym za równoważne 

Inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych Nie mniej niż Mniej niż 

1. Posiadających dwie osie 

12 13 140,00    146,51 

13 14 146,51    404,88 

14 15 404,88     570,39 

15  570,39  1290,78 

2. Posiadających trzy osie 

12 17 146,51 254,84 

17 19 254,84 522,74 

19 21 522,74 678,75 

21 23 678,75 1045,96 

23 25 1045,46 1625,35 

25  1045,46 1625,35 

3. Posiadających cztery osie i więcej 

12 25    678,75    688,28 

25 27   688,28 1074,04 

27 29 1074,04 1705,12 

29 31  1705,12  2529,10 

31   1705,12  2529,10 

 

 

 

  



Załącznik nr 2 

 

 

Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników 

siodłowych i balastowych  przystosowanych do używania łącznie z 

naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 

pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton 

 

 

Stawki podatku w złotych 

Lp. 

Liczba osi i 

dopuszczalna masa 

całkowita w tonach 

Oś jezdna/ osie jezdne/ z 

zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznany 

za równoważne 

Inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych 

Nie mniej niż 
Mniej 

niż 

1. Posiadających dwie osie 

12 18  100,00        200,00  

18 25 273,92    500,00  

25 31                  600,00  950.00 

31                  1456,27 1998,03 

2. Posiadających trzy osie i więcej 

12 40  1284,82 1776,57 

40  1776,57                2627,92 

 

  



Załącznik nr 3 

 

 

 

 

stawki podatku od środków transportowych dla przyczepy i 

naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 

dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z 

wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 

prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. 

 

 

Stawki podatku w złotych 

 

Lp. 

Liczba osi i dopuszczalna 

masa całkowita w tonach 

Oś jezdna/ osie jezdne/ z 

zawieszeniem 

pneumatycznym lub 

uznanym za równoważne  

Inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych Nie mniej 

niż 
Mniej niż 

1. Posiadający jedną oś 

12 18 60,00 100,00 

18 25 183,40 329,86 

25  329,86 578,72 

2. Posiadających dwie osie 

12 28 216,76 319,16 

28 33 632,30 876,40 

33 38 876,40 1331,25 

38  1184,79 1752,77 

3. Posiadający trzy osie i więcej 

12 38 700,00 971,63 

38  971,63 1320,54 

 

  



 

Uzasadnienie 

Do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych 

Uchwała Rady Gminy określająca stawki podatku od środków transportowych jest aktem 

prawa miejscowego stanowionego przez organ uchwałodawczy. Zgodnie  z art. 10 ustawy o 

podatkach lokalnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 ze zm.) Rada Gminy w drodze uchwały 

określa wysokość podatku od środków transportowych, z tym że nie mogą one przekraczać 

stawek maksymalnych i nie mogą być niższe niż stawki minimalne. 

Maksymalne stawki podatku od środków transportowych na rok 2023 zostały ogłoszone w 

Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28.07.2022 w sprawie górnych granic stawek 

kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2023 (M.P. z 2022 r. poz. 731). Natomiast stawki 

minimalne w podatku od środków transportowych na 2023 rok zostały określone w 

załącznikach nr 1-3 do Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 12.10.2022 w sprawie stawek 

podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 roku (M.P. 2022 r. poz. 1001). 

Zaproponowane w uchwale stawki podatku od środków transportowych zostały 

dostosowane do minimalnego poziomu jaki dopuszczają przepisy ustawy. Gmina w ten 

sposób chce wesprzeć firmy transportowe i zachęcić do inwestowania na naszym terenie. 

Liczymy, że poprzez zastosowanie minimalnych stawek wsparcie dostaną przedsiębiorcy, 

którzy zajmują się usługami transportowymi na terenie naszej Gminy. 

Plan wpływu z podatku od środków transportowych na 2023 rok to kwota 60.000,00 zł : 

os. fizyczne 57.750,00 zł 

os. prawne   2.250,00 zł 

Biorąc powyższe pod uwagę uznaje się za zasadne podjęcie przedmiotowej uchwały. 

 


