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Uchwała Nr XXIII/280/2012 
Rady Gminy w Starogardzie Gd. 

z dnia 26 października 2012 r. 
 
 

w sprawie określenia stawek  podatku od środków 
transportowych. 

 
 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 08.03.1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami)  w związku z art. 
10, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 ( Dz. U. z 
2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zmianami), Obwieszczeniem Ministra  Finansów z dnia  8 
października 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących 
w 2013 r., (Monitor Polski z 2012 r., poz. 743), oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z 
dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych  podatków i opłat 
lokalnych w 2013 r. (Monitor Polski z 14 sierpnia 2012 r., poz. 587), 
 

 

Rada Gminy w Starogardzie Gd. uchwala, co następuje: 
 

 
§ 1 

 
  Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych : 
 
             
1. od samochodów cięŜarowych (które w roku podatkowym przekraczają wiek 

4 lat)  o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 
 

a) powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie –   696 zł, 

b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie –1046 zł, 

c) powyŜej 9 ton, a mniej niŜ 12 ton –1392 zł. 

                                                 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot   
  Europejskich: 

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych   
        typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE  L 368 z   
        17.12.1992 r.) 
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych   
        typów infrastruktury przez pojazdy cięŜarowe ( Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.). 
 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą 
Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne. 
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2. od samochodów cięŜarowych   o dopuszczalnej masie całkowitej  równej lub 
wyŜszej niŜ 12 ton, 

 
 
 
Liczba osi i 
dopuszczalna masa 
całkowita (w tonach) 

 
Stawka podatku uchwalona przez Radę Gminy 

( w złotych ) 
Równej 

lub 
wyŜszej 

mniejszej  
niŜ 

Oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 
równowaŜne 

Inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych 

 
 
 
 

Dwie osie 
12 13 1698, 1922, 
13 14 1708, 1934, 
14 15 1720, 1944, 
15 ∞ 1752,  1978, 

 
 

Trzy osie 
12 17 1568, 1744, 
17 19 1582, 1766, 
19 21 1642, 1820, 
21 23 1698, 1876, 
23 25 1752, 1934, 
25 ∞ 1922, 2316, 

 
 

Cztery osie i więcej 
12 25 1740, 2204, 
25 27 1810, 2260, 
27 29 1864, 2318, 
29 31 1922, 2770, 
31 ∞ 2318, 2770, 

 
  
3. od ciągników siodłowych i balastowych (które w roku podatkowym 

przekraczają wiek 4 lat)    przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
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a) od 3,5 tony, ale poniŜej 5,5 tony – 1394 zł, 

b) od 5,5 tony, ale poniŜej 9 ton – 1510 zł, 

c) od 9 ton, ale poniŜej 12 ton – 1616 zł, 

 

 

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania 
łącznie z naczepą lub przyczepą  o dopuszczalnej masie  całkowitej zespołu 
pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, 

 

 
   
 
                                             

Dwie osie 
12 18 1684,  1684, 
18 25 1810, 1896, 
25 31 1836, 1920, 
31 36 1856, 2184, 
36 ∞ 1866,                        2190, 

 
 
 
 

Trzy osie 
12 36 1920, 2038, 
36 40 1946, 2088, 
40 ∞ 1978, 2824, 

 
  
 
 

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

 
Stawka podatku uchwalona przez Radę Gminy 

( w złotych ) 

Równej 
lub 

wyŜszej 

mniejszej  
niŜ 

Oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 
równowaŜne 

Inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych 
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5. od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 

rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego),- które w roku 
podatkowym przekraczają wiek 4 lat i łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masę całkowitą: 
a) od 7 ton, ale poniŜej 12 ton – 466 zł, 
 

 
6. od przyczep i  naczep ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 

rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z 
pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub 
wyŜszą niŜ 12 ton, 

 

  
                                    

Jedna  oś 
12 18 518, 580, 
18 25 652, 658, 
25 36 678, 758, 
36 ∞ 758, 1220, 

 
 

Dwie osie 
12 28  814, 1280, 
28 33  904, 1356, 
33 36 1126, 1616, 
36 38 1188, 1672, 
38 ∞ 1300, 1922, 

 
 

Trzy osie 
12 36 924, 1252, 
36 38 974, 1320, 
38 ∞                         1074, 1470, 

 

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

 
Stawka podatku uchwalona przez Radę Gminy 

( w złotych ) 

Równej 
lub 

wyŜszej 

mniejszej  
niŜ 

Oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 
równowaŜne 

Inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych 
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7. od autobusów w zaleŜności od  liczby miejsc do siedzenia: 
 
a) mniej niŜ 30 miejsc  -  814 zł, 

b) od 30 miejsc  -  1162 zł, 

 
§ 2 

 
Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 3,  5,  i 7 , które w roku 

podatkowym nie przekraczają wieku 4 lat, stawki podatku zmniejsza się i 
określa w wysokości: 
 
1. od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 
 
a) powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 582 zł, 

b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 934 zł, 

c) powyŜej 9 ton, ale poniŜej 12 ton – 1254 zł, 

 
 
2. od ciągników siodłowych i balastowych  przystosowanych do uŜywania 

łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów: 

 
a) od 3,5 tony, ale poniŜej 5,5 tony – 1254 zł, 
b) od 5,5 tony, ale poniŜej 9 ton – 1336 zł, 
c) od 9 ton, ale poniŜej 12 ton – 1394 zł, 

 
 
 
3. od przyczep i naczep, (za wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 

rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z 
pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, ale 
poniŜej 12 ton – 454 zł, 

 
 
 
4. od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia: 
 
a) mniej niŜ 30 miejsc – 700 zł, 

b) równej i wyŜszej niŜ 30 miejsc – 1050 zł . 
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§ 3 
 

Traci  moc uchwała Nr LII/486/2010 z dnia 28 października 2010 r.  
 

§ 4 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Starogard Gd. 
 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

          Jan Wierzba 
 


