
UCHWAŁA NR XLV/451/22 
RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 
poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452, 
poz. 1512) na wniosek Burmistrza Miasta 

uchwala się co następuje: 
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasteczko 

Śląskie wynoszą rocznie: 

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 400,00 zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 550,00 zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 700,00 zł; 

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub 
wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej 
pojazdu i rodzaju zawieszenia: 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita  (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za 
równoważne 

inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

1 2 3 4 
 Dwie osie 
12 13 120,00 148,00 
13 14 148,00 406,00 
14 15 406,00 572,00 
15  572,00 1292,00 
Trzy osie 
12 17 148,00 256,00  
17 19 256,00 524,00 
19 21 524,00 680,00  
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21 23 680,00 1046,00 
23 25 1046,00 1626,00 
25  1046,00  1626,00  
Cztery osie i więcej     
12 25 680,00 690,00 
25 27 690,00 1076,00 
27 29 1076,00 1706,00 
29 31 1706,00 2530,00 
31  1706,00 2530,00 

3) od ciągników siodłowych lub balastowych, o których mowa 
w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 100,00 zł; 

4) od ciągników siodłowych lub balastowych, o których mowa 
w art. 8 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności 
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju 
zawieszenia: 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: ciągnik 
siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy 
+ przyczepa (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie 
jezdne) 
z zawieszeniem 
pneumatycznym 
lub zawieszeniem 
uznanym 
za równoważne 

inne systemy 
zawieszenia osi 
jezdnych 

1 2 3 4 
Dwie osie 
12 18 160,00 160,00 
18 25 274,00 496,00 
25 31 578,00 948,00 
31  1458,00 2000,00 
Trzy osie i więcej 
12 40 1286,00 1778,00 
40  1778,00 2628,00 

5) od przyczep lub naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego - 300,00 zł; 

6) od przyczep lub naczep, o których mowa w art. 8 ust. 6 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: BD91A8E6-E0EC-43C3-935D-FE50311EC73B. Podpisany Strona 2



dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego: 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: 
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy 
(w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

   nie mniej niż    mniej niż oś jezdna (osie 
jezdne) 
z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 
zawieszeniem 
uznanym za 
równoważne 

inne systemy 
zawieszenia osi 
jezdnych 

1 2 3 4 
Jedna oś 
12 18 150,00 184,00 
18 25 184,00 330,00 
25  330,00 580,00 
Dwie osie 
12 28 218,00 320,00 
28 33 634,00 878,00 
33 38 878,00 1332,00 
38  1186,00 1754,00 
Trzy osie i więcej 
12 38 698,00 972,00 
38  972,00 1322,00 

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 

a) do 15 miejsc włącznie - 300,00 zł, 

b) od 16 miejsc do 30 miejsc włącznie - 500,00 zł, 

c) powyżej 30 miejsc - 750,00 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXI/231/20 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim 
z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych. 
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§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Tomasz Respondek 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach 
i opłatach lokalnych rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek 
podatku od środków transportowych, z tym że roczne stawki tego podatku 
nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych ogłaszanych corocznie w Monitorze 
Polskim przez Ministra Finansów. Górne granice stawek kwotowych podatków 
i opłat lokalnych na rok 2023 ogłoszono w Obwieszczeniu Ministra Finansów 
z dnia  28 lipca 2022 r. (M.P. z dnia 1 sierpnia 2022 r. poz. 731). W myśl zaś 
art. 12b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Minister Finansów ogłasza 
minimalne stawki podatku dla następujących środków transportowych: 

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub 
wyższej niż 12 ton, 

- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub 
wyższej niż 12 ton, 

- 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. 

Minimalne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w roku 
2023 zostały ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 
12 października 2022 r. (M.P. z dnia 21 października 2022 r. poz. 1001). 
W Uchwale Nr XXI/231/20 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 
30 listopada 2020 r. stawki podatku od środków transportowych dla 
wymienionych wyżej grup pojazdów określono na poziomie stawek minimalnych. 
W związku ze wzrostem tych stawek w projekcie niniejszej uchwały należało 
zmienić stawki w oparciu o załączniki nr 1-3 do Obwieszczenia Ministra Finansów 
z dnia 12 października 2022 r. Określenie nowych stawek podatku od środków 
transportowych spowoduje wpływ  do budżetu gminy  z tytułu podatku od 
środków transportowych  kwoty około: 159 000 zł. 

 

 Przewodniczący Rady 

  

Tomasz Respondek 
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