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UCHWAI,A NRXNU421/21
RADY GMINY SIERAKOWICE

z dnia 19 puhdziernika202l r.

rr sprawie okre5lenia wysokoSci stawek podatku od Srodk6w transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym /tekst jednolity
Dz.U. 22021r., poz.l372l wzwi4zku z art.l0 ust. 1i 2ustawy zdnia l2stycznia l99lr. opodatkach
i oplatach loka.lnych lDz.U. z20l9r. poz.1170 ze zm.l i Obwieszczenia Ministra Finans6w zdnia 22lipca
2021r. wsprawie g6rnych granic stawek kwotowych podatk6w i oplat lokalnych na rok 2022(M.P. zdnia
9 sierpnia 2021r. poz.724)

Rada Gminy Sierakowice u c h w a I ao co nastgpuje:

$ 1. OkreSla sig wysokoSd stawek podatku od Srodk6w transportowychnarck2022:

1. Od samochod6w ciE2arowych o dopuszczalnej masie calkowitej pojazdu ( DMC )j

2. Od samochod6w cigzarowych o dopuszczalnej masie calkowitej (DMC)
72 ton:

htb wyZszej ni?

od ik6w iodlowych

r6wnej

Dopuszczalna mar;a catrkowita Stawka podatku w zlotvch
Wyprodukowane po 2000 roku Wyprodukowane do 2000 roku wlacznie

Powy2ei 3.5 t. do 5.5 t. wlacznie 470 530
Powy2ei 5,5 t. do 9 t. wtracznie 680 740
Powy2ei 9 t. i poni2ei 12 ton 910 1.050

Liczba osi i DMC
w tonach

Stawka podatku w zlotych

Nie mniej niz Mniej
niZ

Osie jezdne zzawiesz. pneumt. lub uznanym za
r6rvnowa2ne

Inne systemy zawieszenia osi
iezdnvch

Dwie osie

12 l8 1.260 1.530
t8 2.100 2.210

Trzy osie

12 l8 1.140 1.210
l8 2.100 2.210

Cztenv osie
i wiecei
12 29 2.100 2.310
29 2.310 2.s90

3. Od cr?gnik6w siodtowych i balastowyc
przyczep4 o dopuszczalnej masie caikowitej (DI

h przystosowanych do uZywania l4aznie znaczepq lub
vIC) zespolu pojazd6w powyzej 3,5 tonj i poniZej 12 ton

Dopuszczalna mar;a calkowita zespolu pojazd6w
w tonach

Stawka podatku w ztrotych

Powyzei 3.5 t. i Donizei 12 ton 1.050

Id: ICBDD63F-9584-4568-91D6-9E1F9328E346. Podpisany Strona 1



Liczba osi iezdnych i DMC zespofu Doiazd6w Stawka podatku w zlotvch
Nie mniej niz Mniej

niz
Osie jezdne zzawiesz. pneumat. lub

uznawanym za r6wnow.
Inne systemy zawieszenia osi

iezdnvch
Dwie osie

t2 3l 1.760 1.760
3l 3"1 1.850 2.000
JI 1.840 2.000
Trzy osie i wigcej

t2 37 1.850 1.850
37 2.100 2.630

4. Od ci4gnik6w siodlowych i balastowych przystosowanych do uzywania l1i,znie zrraczep4 lub
przyczep4 o dopuszczalnej masie calkowitej (DMC) zespolu pojazd6w r6wnej lub wigkszej niz 12 ton

5.Od przyczep i naczep, kt6re l4cznie zpojazdem silnikowym posiadaj4 dopuszczaln? masg calkowit4
(DMC) od Tton iponiZej l2ton, zwyj4tkiem zwiqzanych zdzialalnoi;ciq rclniczq prowadzon1 przez
podatnika podatku rolnego

DMC zespofu poiazd6w w tonach Stawka oodatku w zlotvch
Od 7 ton i poni2ei 12 ton 740

6.Od prryczep i naczep, kt6re L1cznie zpojazdem silnikowym posiadaj4 dopuszcialn4 masg calkowit4
(DMC) r6wnq lub v'ryzsz4 niz 12 ton, z wyj4tkiem zwiqzanych z dzialalnoSci4 rolnicz4 prowadzone przez
podatnika podirtku rolnego

7. Od autobusu,w zaleznoSci od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy

Liczba osi jezdnych i
DMC zespolu poiazd6w

Stawka podatku w zlotych

Nie mniej ni2 Mniej niz Osie jezdne z zawiesz. pneumat. lub uznan. za
r6wnowa2ne

Inne systemy zawieszenia osi
iezdnvch

Jedna oS

t2 25 10 1.110
25 1.370 1.370

Dwie osie

12 18 l.l l0 1.110
l8 37 l.380 1.380
3t r.660 l.870
Trzy osie i wigcej

12 37 t.320 1.320
37 1.680 1.680

Liczba mieisc do siedzenia Stawka oodatku w zlotvch
Mniei ni2 22 mieisc 950
R6wne.j lub wy2s;zej ni2 22 rnieisc 1.370
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ogloszeniu w Dzienniku Urzgdowym$ 2. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem l stycznia 2022r. i podlega
ojew6dztwa Pomorskiego.

$2.
Woiewr
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Uzasadnienie

Id: ICBDD63F-9584-4568-91D6-9E1F9328F,346. P,rdpisany

Ustawa zdnia l2stycznia 1991 roku opodatkach ioplatach lokalnych jelt aktem prawnym
wprowadzeqj4cym m.in. obowi4zek podatkowy w zakresie podatku od Srod(6w transportowych.
Warunkiem poboru w/w podatku na terenie gminy jest wykonanie dyspozycji ustadowej nakladaj4cej na
Radg Gminy obowi4zek okreSlenia stawek podatku w drodze uchwaly. W z'ryi4zku zporyzszym
zasadnym jest podjgcie niniejszej uchwaly.
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Gmina Sierakowice
Ul. Lqborska 30, Sierakowice B3-340
Tel. +4.8 58 681 95 00
www.sierakowice.pl

Numer zal4cznika

uchwala numer Ytxx/4zLfZL "Podiqcie uchwaly w sprawie okre5lenia
wysoko6ci stawek podatku od 6rodk6w transportowych" zostala
podiqta nastqpui4cE proporci4 glos6w: jestem za LS,iesteh przeciw 1,
wstrzymuig siq 1.

Uchwala zostala podjqta w trybie jawnym, zrykl4wiqkszo6ci4 glos6w.
Data i goclzina glo sowania : 19.L0.202L 14:57 :08

Jestem przeciw
t. Mariusz Labuc a

\rVstrzymuiq siq

1. Piasecki

Obecni radni, kt6rzy nie wziqli
udzialu w qlosowaniu

BRAK

Operatorem systemu byl Admin.
Wygenerowano z systemu DSSS Vote za poSrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.


