
UCHWAJ lA NR XXXI.200.2021 

• J
Rady lminy Slubice 

z dma 25 hstopada 2021 roku 

w sprawie: 	 okreSlenia wysokosci staw.J podatku od srodk6w transportowycb i zwolnieti 
od tego podatku. \ 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 oraz artAID ust.l, artAI ust.l i artA2 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. samorzetdzie gminnym (tekst jednqlity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art.8, art.9, 
art. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 rok~ 0 podatkach i oplatach lokalnych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 r., poz.1170 ze zm.), przy ;uwzglydnieniu obwieszczenia Ministra Finans6w, 

I 

Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 p~zdziernika 2021 r. w sprawie stawek minimalnych 
podatku od srodk6w transportowych oboWietzujetcych w 2022 r. (M.P. z 2021 r.,poz. 968 ) 
i obwieszczenia Ministra Finans6w, Fund~szy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. 
sprawie g6rnych granic stawek kwotowych podatk6w i oplat lokalnych na rok 2022. (M.P. 
z 2021r., poz.724), Rada Gminy Siubice uf hwala, co nast~puje: 

§ 1 

Okresla siy wysokosc stawek podatku od s[(i>dk6w transportowych: 

1) Od samochodow ci~zarowych 0 dopus~czalnej masie calkowitej pojazdu (art.S pkl.l): 
I 

Wyprodukowanych w 2013 roku 
i p6iniej 

Wyprodukowanych przed 
rokiem 2013 

afpowyzej 3 5 tOI!Y do 5,5 tony w~cznie 55600 zl 61700 zl 
bfpowyzej 5 5 ton do 9 ton wlllcznie 898,00 zl 95800 zl 
cfpowyzej 9 ton, a poni:iej 12 ton 976,00 zl 993,00 zl 

2) Od samochodow ci~zarowych 0 dopusz~zalnej masie calkowitej rownej lub wyzszej 
12 ton z tym, ze w zaleznosci od Iiczby osi,\ dopuszczalnej masy calkowitej pojazdu 
i rodzaju zawieszenia wedlug stawek okre~lonych w poniZszej tabeli (art.S pkl.2): 

I 
Liczba osi dopuszczalna masa 

calkowita 

I 
O§ jezdna(osie jezdne)z zwieszeniem 

pneumaty~znym lub zawieszeniem uznanym 
L za r6wnowaine 

Inne sySlemy zawieszenia osi 
jezdnych 

af posiadajllcych dwie osie I 

- nie mniei niz 12 ton- mniej nit. 13 ton 809,00 zl 1.84500 zl 
- nie mniej niz 13 ton-mniej nit. 14 ton 809,00 zl 1.84500 zl 
- nie mniei nit. 14 ton - mniei nit. 15 ton 809,00 zl 1.84500 zl 
- nie mniej nit. 15 ton I 809,00 zl 1.84500 zl 
b/posiadliHcych tr~ osie , 
- nie mniei nit. 12 ton- mniej nit. 17 ton 1.49700 zl 2.32400 zl 
- nie mniej niz 17 ton- mniej nit. 19 ton 1.49700 zl 2.324,00 zl 
- nie mniej nit. 19 ton- mniej nit. 2 I ton 1.497,00 zl 2.324,00 zl 
- nie mniei niz 2 I ton- mniej nit. 23 ton I 1.497,00 zl 2.324,00 zl 
- nie mniej nit. 23 ton- mniej nit. 25 ton 1.497,00 zl 2.324,00 zl 
- nie mniej nit. 25 ton 1.497,00 zl 2.324,00 zl 



Liczba osi dopuszczalna masa 
calkowita 

I 
Os ~ezdna (osie jezdne) z zwieszeniem 

pneum tycznym lub zawieszeniem uznanym 
ZR r6wnowa:tne 

Inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych 

c/ posiadajltcych cztery osie i wit:cej 
- nie mniej nit 12 ton- mniej niz 25 ton 
- nie mniei niz 25 ton- mniej nit 27 ton 
- nie mniei niz 27 ton- mniei nit 29 ton 

I 2.43900 zl 
2.43900 zl 
2.43900 zl 

2.801,00 zl 
2.80t,00 zl 
2.801 00 zl 

-nie mniej nit 29 ton- mniej niz 31 ton 
- nie mniej nit 31 ton 

I 

I 

2.439,00 zl 
2.439,00 zl 

3.28500 zl 
3.285,00 zl 

3) Od ci~gnikow siodlowych i balastowych przystosowanych do uzywania I~cznie z 
naczep~ lub przyczep~ 0 dopuszczaln~j masie calkowitej zespolu pojazdow (art. S pkt.3): 

od 3,5 tony i ponizej 12 ton 

Wyprodukowanych w 2013 roku 
i p6:tniej 

1.472,00 zl 

Wyprodukowanych przed 
rokiem 2013 

1.620,00 zl 

4) Od ci~gnikow siodlowych i balastowych przystosowanych do uzywania I~cznie 
z naczep~ lub przyczep~ 0 dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazdow rownej lub 
wyzszej niZ 12 ton (art.S pkt.4): 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
calkowita zespolu pojazd6w: ci:lgnik 

siodlowy + naczepa, cillgnik balastowy 
+ przyczepaJ w tonach) 

Os jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem 
pne~matycznym lub zawieszeniem 

iuznanym za r6wnowa:tne 

I 

(nne systemy zawieszenia osi 
jezdnych 

a/ posiadajllcych dwie osie 

-nie mniej nit 12 ton- mniej nit 18 ton 2.086,00 zl 2.297,00 zl 

-nie mniej nit 18 ton- mniej niz 25 ton 2.086,00 zl 2.297,00 zl 

-nie mniej nit 25 ton- mniej nit 31 ton 2.086,00 zl 2.297,00 zl 

- nie mniej niz 31 ton 2.086,00 zl 2.297,00 zl 

b/posiadajllcych trzy osie i wilrcej 

- nie mniej niz 12 ton- mniej nit 40 ton 1.843,00 zl 2.539,00 zl 

- nie mniej nit 40 ton 2.548,00 zl 3.285,00 zl 

5) Od przyczep lub naczep, ktore I~cznie z pojazdem silnikowym posiadaj~ 

dopuszczaln~ mas~ calkowit~ od 7 ton i poniZej 12 ton, z wyj~tkiem zwi~zanych 
wyl~cznie z dzialalnosci~ rolnicz~ prowadzon~ przez podatnika podatku 
rolnego (art.S pkt.S): 

od 7 ton i ponitej 12 ton 

Wyprodukowanyc~ w 2013 roku i p6:tniej Wyprodukowanych przed rokiem 2013 

998,00 zl 1.136,00 zl 



I 

6) Od przyczepy lub naczepy, ktore \ I~cznie z pojazdem silnikowym posiadaj~ 

dopuszczaln~ mas~ calkowit~ rown~ lub wyzsz~ niZ 12 ton, z wyj~tkiem zwi~zanych 
wyl~cznie z dzialalnosci~ rolnicz~ ptowadzon~ przez podatnika podatku rolnego 
(art.8 pkt.6): 

Liczba osi i dopuszczalna masa calkowita 1 
zespolu pojazd6w: naczepa/przyczepa + pojazd 

silnikowy ( w tonach) I 
os jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawicszeniem 
uznanym za r6wnowatne 

Inne systemy 
zawieszenia osi jezdnych 

a/ posiadajllcych jednll os 

- nie mniej nit 12 ton - mniej nit 18 ton 470,00 zl 838,00 zl 

- nie mniej nit 18 ton mniej nit 25 ton 

- nie mniej nit 25 ton 

I 
! 

470,00 zl 

470,00 zl 

838,00 zl 

838,00 zl 

b/ posiadajllcych dwie osie 

- nie mniej nit 12 ton- mniej nit 28 ton 1.695,00 zl 1.916,00 zl 

- nie mniej nit 28 ton- mniej nit 33 ton 

- nie mniej nit 33 ton- mniej nit 38 ton 
, 

1.695,00 zl 

1.695,00 zl 

1.916,00 zl 

1.916,00 zl 

- nie mniej nit 38 ton 
I 

1.695,00 zl 2.202,00 zl 

c/ posiadajllcych trzy osie i wi~cej 
I 

-nie mniej nit 12 ton - mniej nit 38 ton I 1.389,00 zl 1.929,00 zl 

- nie mniej nit 38 ton 
, 

1.389,00 zl 1.929,00 zl 
i 

7) Od autobusow w zaleznosci od liczby Ipiejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy 
(art.8 pkt.7): 

a/ mniejszej nit 22 miejsca 

Wyprodu'kowanych w 2013 roku 
i p6tniej 

:1.298,00 zl 

Wyprodukowanych przed rokiem 2013 

1.399,00 zl 

b/r6wnej lub wi~kszej nit 22 
miejsca 

'1.874,00 zl 1.987,00 zl 

§2 

1. Zwalnia siy od podatku od srodk6w transportowych autobusy wykorzystywane wyl,!cznie 
do przewozu dzieci do i ze szk61. 

2. Zwolnienie, 0 ktoryrn rnowa w ust.1, nie obejrnuje srodk6w transportowych zwi'!zanych 
z prowadzeniern dzialalnosci gospodarczej. 

§3 

Podatek od srodk6w transportowych platny jest bez wezwania, na rachunek budzetu Grniny 
Slubice lub w kasie Urzydu Grniny Slubice. 

§4 

Wykonanie uchwaly powierza siy W 6jtowi Grniny Slubice. 



§5 

Traci moc uchwala Nr III. 18.20 18 z dnia 111 grudnia 2018 roku Rady Gminy Slubice w sprawie 
okreslenia wysokosci stawek podatku od stodk6W transportowych i zwolnien od tego podatku. 

§6 

Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienmiku Urzydowym Wojew6dztwa Mazowieckiego 
i wchodzi w Zycie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 

I J 1111 1. wski 
S/ 



I \' 

do u~h:'1:~:~~~OO.2021 
Rad~ Gminy Siubice 


z dnia 2S :listopada 2021 roku 

I 

Uchwala stanowi wykonanie dyspozycji z;awartej wart. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. 0 podatkach i oplatach lokalnych o~liguj(j.cej Rady Gminy do okreslenia stawek podatku 
od srodk6w transportowych. 
Zawarte w uchwale stawki podatku zgodne's(j. z zalozeniami do budzetu Gminy Slubice na 2022 
rok, zakladaj(j.cymi wzrost stawek do wysok.osci stawek okreSlonych na 2022 rok przez Ministra 

I 

Finans6w, Funduszy i Polityki Regionalnej w drodze obwieszczenia. 

W obwieszczeniu z dnia 8 paidziemika 2021 r. zrealizowano dyspozycjy art. 12b ust. 4 ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz.l170 oraz z 

2021 r. poz. 401 i 1558) zgodnie z kt6r(j. ogloszono minimalne stawki podatku od srodk6w 

transportowych okreslone w zal(j.cznikach ilr 1 -3 do ustawy, obowi(j.zuj(j.ce w 2022 r. 

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach i oplatach lokalnych (Dz. 

U. z 2021 r., poz. 724) minister wlasciwy do spraw finans6w publicznych oglasza, w drodze 
obwieszczenia, w Dzienniku Urzydowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" g6me 
granice stawek kwotowych podatk6w i oplat lokalnych, w tym podatku od srodk6w 
transportowych. W przygotowanej uchwale w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku 
od srodk6w transportowych na 2022 r. podwyzszono stawki podatku dla poszczeg61nych 
rodzaj6w srodk6w transportowych srednio 0 3,3 'Y<. 

http:obowi(j.zuj(j.ce



