
UCHWAŁA NR ....................  

RADY GMINY SULIKÓW  

z dnia .................... 2009 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst

jednolity: Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku nr 121 
poz. 844 ze zmianami ) Rada Gminy Sulików uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych : 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików. 
§ 3. Traci moc uchwała nr XIII/91/07 Rady Gminy Sulików z dnia 21 listopada 2007 roku 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2010. 

U Z A S A D N I E N I E 

W podatku od środków transportowych zmiana polega na podniesieniu tylko stawki dla 
ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub 

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 40 ton o 3,5%, 
ponieważ była niższa w porównaniu do minimalnej stawki ogłoszonej w obwieszczeniu Ministra 
Finansów z dnia 6 października 2009 roku (M. P. nr 67 poz. 872) obowiązującej w 2010 roku. 
Pozostałe stawki podatku od środków transportowych pozostały na poziomie stawek roku 

ubiegłego. Przy opracowywaniu projektu uchwały w sprawie podatku od środków 
transportowych uwzględniono: 

- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 roku w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 roku (M. P. nr 52, poz.742), 
- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6. Października 2009 roku w sprawie stawek podatku 
od środków transportowych obowiązujących w 2010 roku (M. P. nr 67, poz.872). 

Projekt

z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie 597 zł 
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1 061 zł 
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1 205 zł 

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 

ton: 

Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita ( w tonach )

Roczna 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

dwe osie

12 1926 2122

trzy osie

12 21 1828 1983

21 2173 2395

cztery osie i więcej

12 27 2070 2276

27 29 2390 2420

29 2400 2524

3) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 

ton 1 411 zł 

4) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 
12 ton: 

Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita ( w tonach )

Roczna stawka podatku ( w złotych )

nie mniej niż mniej niż oś jedna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych

dwie osie

12 31 1802 1875

31 1885 1988

trzy osie

12 40 1802 1875

40 2338 2665

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowych posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 1 205 zł 

6) od przyczep lub naczep, 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: 

Liczba osi i dopszuszczalna masa 

całkowita ( w tonach )

Roczna 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

jedna oś

12 479 582

dwie osie

12 38 1328 1483

38 1689 1875

trzy osie

12 38 1366 1483

38 1607 1782

7) 7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc 1 411 zł 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1 875 zł 
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U Z A S A D N I E N I E 

W podatku od środków transportowych zmiana polega na podniesieniu tylko stawki dla 
ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub 

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 40 ton o 3,5%, 
ponieważ była niższa w porównaniu do minimalnej stawki ogłoszonej w obwieszczeniu Ministra 
Finansów z dnia 6 października 2009 roku (M. P. nr 67 poz. 872) obowiązującej w 2010 roku. 
Pozostałe stawki podatku od środków transportowych pozostały na poziomie stawek roku 

ubiegłego. Przy opracowywaniu projektu uchwały w sprawie podatku od środków 
transportowych uwzględniono: 

- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 roku w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 roku (M. P. nr 52, poz.742), 
- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6. Października 2009 roku w sprawie stawek podatku 
od środków transportowych obowiązujących w 2010 roku (M. P. nr 67, poz.872). 

Projekt

z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie 597 zł 
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1 061 zł 
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1 205 zł 

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 

ton: 

Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita ( w tonach )

Roczna 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

dwe osie

12 1926 2122

trzy osie

12 21 1828 1983

21 2173 2395

cztery osie i więcej

12 27 2070 2276

27 29 2390 2420

29 2400 2524

3) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 

ton 1 411 zł 

4) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 
12 ton: 

Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita ( w tonach )

Roczna stawka podatku ( w złotych )

nie mniej niż mniej niż oś jedna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych

dwie osie

12 31 1802 1875

31 1885 1988

trzy osie

12 40 1802 1875

40 2338 2665

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowych posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 1 205 zł 

6) od przyczep lub naczep, 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: 

Liczba osi i dopszuszczalna masa 

całkowita ( w tonach )

Roczna 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

jedna oś

12 479 582

dwie osie

12 38 1328 1483

38 1689 1875

trzy osie

12 38 1366 1483

38 1607 1782

7) 7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc 1 411 zł 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1 875 zł 
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