
UCHWAŁA NR XXXVI/276/2012
BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK

z dnia 13 grudnia 2012 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U.z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.2) ) w związku z obwieszczeniem 
Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat 
lokalnych w 2013 r. (M.P. z 2012 r. poz.587), oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 r. 
w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r. (M.P. z 2012 r. poz. 743), 
uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Miasta 
Sulejówek: 

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

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 250,00 zł , 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 350,00 zł , 

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 440,00 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 według stawek określonych w załączniku nr 1 do 
niniejszej uchwały; 

3. od ciągników siodłowych i 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 do poniżej 12 ton 660,00 zł ; 

4. od ciągników siodłowych lub balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od 
liczby osi jezdnych i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 

5. od przyczep i 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) 500,00 zł ; 

6. od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie 
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek 
określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 

7. od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,o liczbie miejsc do 
siedzenia: 

a) mniejszej niż 30 miejsc 440,00 zł, 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 590,00 zł . 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek. 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miasta Sulejówek Nr XVIII/148/2011 z dnia 5 grudnia 2011 r. (Dziennik 
Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2011 r. Nr 240,poz. 8698) w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XVII/136/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od 
środków transportowych. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku. 
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Strona 1Id: BFC29580-50F7-4CB6-8F74-AABE66740E43. Podpisany



 

Przewodniczący Rady Miasta 
Sulejówek 

Adam Lesiński

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 
poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, 
poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, 

Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 

226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/276/2012 

Burmistrza Miasta Sulejówek 

z dnia 13 grudnia 2012 r. 

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH 
w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

 
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 

Inny system zawieszenia osi 
jezdnych 

1 2 3 4 

Dwie osie 
12 13 390 450 
13 14 400 500 
14 15 410 580 
15  570 1300 

Trzy osie 
12 17 500 600 
17 19 500 600 
19 21 530 690 
21 23 700 1060 
23 25 1059 1645 
25  1050 1640 

Cztery osie i więcej 
12 25 690 700 
25 27 700 1090 
27 29 1087 1730 
29 31 1726 2560 
31  1720 2550 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/276/2012 

Burmistrza Miasta Sulejówek 

z dnia 13 grudnia 2012 r. 

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH 
w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

 
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 

Inny system zawieszenia osi 
jezdnych 

1 2 3 4 

Dwie osie 
12 18 400 450 
18 25 450 502 
25 31 600 960 
31  1468 2023 

Trzy osie i więcej 
12 40 1301 1798 
40  1788 2660 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/276/2012 

Burmistrza Miasta Sulejówek 

z dnia 13 grudnia 2012 r. 

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW Załącznik Nr 3 OKREŚLONYCH 
w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż 
mni
ej 

niż 

Oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za równoważne 

Inny system 
zawieszenia osi 

jezdnych 

1 2 3 4 

Jedna oś 
12 18 200 200 
18 25 200 340 
25  330 590 

Dwie osie 
12 28 250 330 
28 33 630 887 
33 38 890 1348 
38  1200 1774 

Trzy osie i więcej 
12 38 707 984 
38  978 1337 
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI/276/2012

Burmistrza Miasta Sulejówek

z dnia 13 grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) rady gmin w drodze uchwały 
określają wysokość stawek podatku od środków transportowych mając na względzie roczne stawki podatku od 
jednego środka transportowego, które nie mogą przekroczyć stawki maksymalnej oraz nie mogą być niższe od 
stawki minimalnej. 

W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy górne granice stawek kwotowych obowiązujące 
w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym 
wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki 
ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. 

Wskaźnik cen, o którym mowa powyżej, został ustalony na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 13 lipca 2012 r. ogłoszonego w Monitorze Polskim z dnia 14 sierpnia 2012 r. poz. 578. 
Zgodnie z powyższym komunikatem wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 
2012 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2011 r. wyniósł 104,0 (wzrost cen o 4 %). Na podstawie w/w 
komunikatu Minister Finansów ogłosił w obwieszczeniu górne granice stawek kwotowych podatków i opłat 
lokalnych w 2013 r. 

Natomiast stawki minimalne określone w załącznikach nr 1-3 do ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych przeliczane są zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu EURO na pierwszy dzień 
roboczy października danego roku w stosunku do kursu EURO w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. 
Do przeliczenia stawek stosuje się kurs wymiany EURO i walut krajowych opublikowany w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. Wskaźnik ten uległ zmniejszeniu, stąd zmianie uległy minimalne stawki 
podatku od środków transportowych, które obowiązywać będą w 2013 r. Zostały one ogłoszone w drodze 
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 r. w Monitorze Polskim z dnia 12 października 
2012 r. poz. 743. 

Z dokonanych ustaleń wynika, że istnieje uzasadniona potrzeba określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych na sugerowanym poziomie. Proponowane stawki mieszczą się w granicach ustawowej 
stawki minimalnej i ustawowej stawki górnej podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 
roku, wobec powyższego zasadne jest podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu. 
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