
1 

 Uchwała Nr L/240/2009 

Rady Miejskiej w śarowie 

z dnia 23 listopada 2009 roku 
 

 
w sprawie: wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku 

„o samorządzie gminnym” (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 

z późniejszymi zmianami), w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 

roku „o podatkach i opłatach lokalnych” (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121, 

poz. 844 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Uchwala się roczne stawki podatku od środków transportowych 

w następujących wysokościach: 

 

1. od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyŜej 

3,5 tony i poniŜej 12 ton, w tym:          

a) powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie          729 zł 

b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie              1 216 zł 

c) powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton             1 459 zł

         

 

2. od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej 

lub wyŜszej niŜ 12 ton w zaleŜności od liczby osi: 

 
 a) dwie osie jezdne: 
  

Dopuszczalna masa całkowita 

nie mniej niŜ mniej niŜ 
Stawka podatku 

12 ton 15 ton 2 786 zł 

15 ton  2 786 zł 

 
 
 
 b) trzy osie jezdne: 
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Dopuszczalna masa całkowita 

nie mniej niŜ mniej niŜ 
Stawka podatku 

12 ton 25 ton 2 786 zł 

25 ton  2 786 zł 

 
 
 c) cztery i więcej osi jezdnych: 
 

Dopuszczalna masa całkowita 

nie mniej niŜ mniej niŜ 
Stawka podatku 

12 ton 31 ton 2 786 zł 

31 ton  2 786 zł 

 

 

3. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uŜywania łącznie 

z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 

pojazdów: 
  

 a) od 3,5 tony i poniŜej 12 ton      1 703 zł 

 

4. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uŜywania łącznie 

z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 

równej lub wyŜszej niŜ 12 ton w zaleŜności od liczby osi:   

 a) dwie osie jezdne: 
 

Dopuszczalna masa całkowita Stawka podatku 

nie mniej niŜ 12 ton do 36 ton włącznie 1 760 zł 

powyŜej 36 ton  2 024 zł 

 
 b) trzy osie jezdne: 
 

Dopuszczalna masa całkowita Stawka podatku 

nie mniej niŜ 12 ton do 36 ton włącznie 2 153 zł 

powyŜej 36 ton  2 786 zł 

 

5. od przyczepy i naczepy z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
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rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie 

z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: 

 

 a) od 7 ton i poniŜej 12 ton       1 459 zł 

 

6. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 

dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyŜszą niŜ 12 ton, z wyjątkiem 

związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 

podatku rolnego, w zaleŜności od liczby osi oraz dopuszczalnej masy 

całkowitej zespołu pojazdów: 

 

 a) jedna oś jezdna: 
 

Dopuszczalna masa całkowita Stawka podatku 

nie mniej niŜ 12 ton do 36 ton włącznie 1 703 zł 

powyŜej 36 ton  2 153 zł 

 

 
 b) dwie osie jezdne: 
 

Dopuszczalna masa całkowita Stawka podatku 

nie mniej niŜ 12 ton do 36 ton włącznie 1 703 zł 

powyŜej 36 ton  2 153 zł 

 
 

 c) trzy osie jezdne: 
 

Dopuszczalna masa całkowita Stawka podatku 

nie mniej niŜ12 ton do 36 ton włącznie 1 353 zł 

powyŜej 36 ton  1 551 zł 

 
 
 

7. od autobusu, w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia: 

 a) mniej niŜ 30 miejsc       1 216,60 zł 

 b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc     2 153      zł 
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§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta śarów. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXX/167/2008 Rady Miejskiej w śarowie 

z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie wysokości rocznych stawek podatku 

od środków transportowych. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej  ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą 

od 1 stycznia 2010 roku. 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały z dnia 23 listopada 2009 roku Rady Miejskiej 

 w śarowie 

 
w sprawie: wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. 
 

 Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy „o podatkach i opłatach lokalnych” z dnia 

12 stycznia 1991 roku Rada Gminy określa w drodze Uchwały wysokość stawek 

podatku od środków transportowych. Wysokość stawek określonych przez Radę 

na 2010 rok nie moŜe przekroczyć poziomu stawek maksymalnych  ogłoszonych 

w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 roku w sprawie 

górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r.   

 Stawki te corocznie podlegają podwyŜszeniu na następny rok podatkowy 

z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług 

konsumpcyjnych, który ogłaszany jest przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” 

zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 lipca 

2009 r. (M.P. Nr 47, poz. 702). W I półroczu 2009 roku wskaźnik cen towarów 

i usług konsumpcyjnych wyniósł 3,5%.  

 Stawki minimalne podatku, oprócz dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, 

uzaleŜnione są takŜe od liczby i rodzaju zawieszenia osi jezdnych. 

 Wysokość stawek minimalnych określona jest w załącznikach nr 1 - 3 

do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 6 października 2009 r. w sprawie 

stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r. Stawki 

minimalne dotyczą pojazdów określonych w art. 8 pkt 2, 4, 6 ustawy o podatkach 

i opłatach lokalnych. 

 W uchwale wprowadzono niŜsze stawki podatkowe niŜ ogłoszone 

w obwieszczeniu Ministra Finansów co do następujących środków 

transportowych: 

- od ciągnika siodłowego i balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej 

niŜ 12 ton do 36 ton włącznie o dwóch osiach  jezdnych – ze stawki 2 153 zł 

na stawkę 1 760 zł; 

-  od ciągnika siodłowego i balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyŜej 

36 ton o dwóch osiach  jezdnych – ze stawki 2 786 zł na stawkę 2 024 zł; 
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- od przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niŜ 12 ton 

do 36 ton włącznie o trzech osiach jezdnych – ze stawki 1 703 zł na stawkę 

1 353 zł; 

- od przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyŜej 36 ton o trzech 

osiach jezdnych – ze stawki 2 153 zł na stawkę 1 551 zł; 

od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia mniej niŜ 30 – ze stawki 1 703 zł 

na stawkę 1 216,60 zł. 

W wyniku uchwalenia przez Radę Miejską stawek podatkowych w podanych wyŜej 

wysokościach, dochody Gminy w 2010 roku z tytułu podatku od środków 

transportowych zmniejszą się o około 7.400 złotych. 

 W pozostałych przypadkach zastosowano stawki maksymalne ogłoszone 

w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych 

granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. 

 W związku z powyŜszym podjęcie stosownej uchwały  jest uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: 
Katarzyna Andruszewska 
referent ds. windykacji naleŜności budŜetowych 
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