
RABA GMINY
SIM,AKOWICE

wri, pormrskie UCHWAI,A NR XLV/636/22
RADY GMINY SIERAKOWICE

z dnia 9 tistopada 2022 r.

w sprawie okreSlenia wysokoSci stawek podatku od Srodk6w transportowych

Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt 8 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorz4clzic gminnym /tekst jednolity
D2.U.22022r.,po2.559 zez'n.l wzwiqzklzart.l0 ust. l i2ustawy zdniaT2stycznia 1991 r. opodatkaclr
i oplatach lokalnych lDz.U. 22022r. poz. 1452 ze zm.l, Obwieszczenia Ministra Finans6w z dnia 28 lipca
2022r. w sprawie g6rnych granic stawek kwotowych podatk6w i oplat lokalnych na rok 2023 (l\,4.P..2022r.,
poz. 731) i Obwieszczenia Ministra Finans6w z dnia 12 paldziernika 2022r. w sprawie stawek rninirnalnych
podatku od 6rodk6w transportowych obowi4zuj4cych w 2023r. (M.P. z 2022r., poz. 1001)

Rada Gminy Sierakowice u c h w a I a, co nastgpuje:

$ l. OkrcSla sig wysoko6i stawek podatku od Srodkow transportowych na rok2023:

l. Od san,ochod6w cigzarourych o dopuszczalnej masie calkowitej pojazdu ( DMC ):

2. Od samochod6w ciEzarowych o dopuszczalnej masie calkowitej (DMC) r6wnej lub wy2szej ni2
12 ton:

3. Od ciqgnik6w siodlowych ibalastowych przystosowanych do u2ywania \4cznie znacz:ep4 lub
pt'zyczepq o dopuszczalnej masie calkowitej (DMC) zespolu pojazd6w powy2ej 3,5 tony i poni2ej 12ton

Dopnszczalna rnasa calkowita zespolu pojazd6w
w tonach

Stawka podatku w zlotych

Powy2er 3,5 t. i poni2ei l2 ton I .160

Dopr.rszczalna rrasa calkowita Stawl<a podatku w zlotych
Wvprodukowane tro 2000 rol<r-r Wyprodukowane do 2000 roku wl4cznie

Porwze 3.5 t. do 5,5 t. wlacznie 520 s80
Powy2c 5,5 t. do 9 t. wl4cznie '7 50 810

Porvy2ei 9 t. i poni2ei 12 ton I 000 1.160

Liczba osi i DMC
w tonaclr

Stawka podatku w zlotych

Nie mniej ni2 Mniej
ni2

Osie jezdne z zawiesz. pneulnt. lub uznanyrl za

r'6rvnowa2nc
Inne systemy zawieszenia osi

iezdnvch
Dwic osic

T2 18 1.390 1.680

1u 2.310 2.430

Trzy osie

t2 l8 1.250 1.330

1tt 2.310 7.430

Cztery osie
i wiecei
t2 29 2.3 t0 2.540
29 2.540 2.850
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4. Od ci4gnik6w siodlowych i balastowyclt przystosowanych do uzywania lqczme z naczepq ltl"t
przyczep4 o dopuszczalnej masie calkowitej (DMC) zespolu pojazd6w r6wne.j lub wigkszej ni2 12 ton

5. Od przyczep tnaczep,
(DMC) od 7 ton i ponizej
podatnika podatku rolnego

DMC zespohr poiazdow w tonach Stawka podatku w zlowch
Od 7 ton i poni2ei l2 ton 810

6.Odprzyczep inaczep, kt6re l4cznie zpojazdem silnikowym posiadaj4 dopuszczaln4 masg calkowit4
(DMC) r6wn4 lub wyLsza, nil 12 ton, z wyj4tkiem zwi4zanych z dzia\alnoici4 rolnicz:4 prowadzone prz.ez
podatnika podatku rolnego

kt6re lEcznie zpojazdetr silnikowym posiadaj4 dopuszczaln4 lnasg calkowrtq
12 ton, z wyj4tkiem zwi4zanych z. dzialalnoici4 rclnicz4 prowadzona, prze2.

Liczba osi jczdnych i DMC zespohr poiazd6w Stawka podatku w zlotych
Nie mniej ni2 Mniej

ni2
Osie jezdne zzawiesz. pneumat. lub

uznawanyrll za r6wnow.
Inne systemy zawieszenia osi

iezdnvch
Dwie osie

t2 3l 1.940 r.940
3l 37 2.040 2.200
JI 2.020 2.200
Trzy osie i wigcej

t2 3',l 2.040 2.0.40
37 2.310 2.890

Liczba osi jezdnych i
DMC zespohl poiazdow

Stawka podatku w zlotych

Nie mniej ni2 Mniej ni2 Osie jezdne zzawiesz. pneulnat. lub uznan. za
r6wnowa2ne

Inne systemy zawieszenia osi
iezdrrvch

Jedna oS

t2 25 1.220 1.220
25 1 .510 I .510

Drvie osie

12 l8 1.220 1.220
r8 37 1.520 1.520
37 1.830 2.060
Tlzy osie i wiqce.j

t2 37 r.450 r.450
1.850 1.850

7. Od autobusll, w zaleLnoici od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy

Liczba miejsc do siedzenia Stawka podatku w zlotych
Mniei ni2 22 nrieisc 1.050
R6wnei lub wy2szei ni2 22 nrieisc 1 .510
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$ 2. Uchwa{a wchodzi w |ycie z dniern I stycznia 2023r. i podlega ogloszeniu w Dzienniku lJrzgdowyrn
Woj ew6dztwa Pornorskiego.
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 12 stycznia l99l roku o podatkach i oplatach lokalnych jest aktem prawnyrn
wprowadzaj4cyrn nr.in. obowiqzek podatkowy w zakresie podatku od Srodk6w transportowych.
Warunkiem poboru w/w podatku na terenie gminy jest wykonanie dyspozycji ustawowej nakladaj4cej na
Radq Grniny obowi4zek okreSlenia stawek podatku w drodze uchwaly. W zwi4zku z trtowy2szym
zasadnyn jest podjgcie niniejszej uchwaly.
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