
UCHWAŁA NR XXIX/83/2012
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) i art. 10 ust. 1 i 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 późniejszymi zmianami) Rada 
Miasta Skarżyska-Kamiennej uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie miasta 
Skarżysko-Kamienna: 

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

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 649,00 zł. 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 998,00 zł. 

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1298,00 zł. 

2) Od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podakach i opłatach lokalnych, 
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej 
masie całkowitej pojazdu, rodzaju zawieszenia osi jezdnych według poniższego zestawienia: 

 
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 
uznanym za równoważne 

Inny system zawieszenia 
osi jezdnych 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 13 1418 1428 
13 14 1418 1428 
14 15 1418 1428 
15  1680 1690 

Trzy osie 
12 17 1318 1323 
17 19 1943 1953 
19 21 1943 1953 
21 23 1943 1953 
23 25 1943 1953 
25  1943 1953 

Cztery osie i więcej 
12 25 1743 1764 
25 27 1743 1764 
27 29 2520 2573 
29 31 2573 2688 
31  2573 2688 

3) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łacznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów ( art.8 pkt 3): od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1313,00 zł. 

4) Od ciągników siodłowych i 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, rodzaju zawieszenia osi jezdnych według poniższych stawek: 
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Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik 
siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) 

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 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 18 1323 1410 
18 25 1575 1785 
25 31 1838 1890 
31  1890 2132 

Trzy osie i więcej 
12 40 1890 1995 
40  2310 2793 

5) Od przyczep i naczep, 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 ( art. 8 pkt 5 ): 840,00 zł. 

6) Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z wyjątkiem 
związanych wyłacznie z działalnością rolniczą prowadzonych przez podatników podatku rolnego, które łacznie 
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według 
poniższych stawek: 

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

Stawka podatku (w złotych ) 

Nie mniej niż Mniej 
niż 

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

Inne systemy 
zawieszenia osi 
jezdnych 

1 2 3 4 
Jedna oś 

12 18 578 599 
18 25 735 767 
25  756 788 

Dwie osie 
12 28 1260 1365 
28 33 1313 1418 
33 38 1365 1470 
38  1732 1869 

Trzy osie i więcej 
12 38 1260 1418 
38  1365 1470 

7) Od autobusów o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o ilości miejsc do 
siedzenia: mniejszej niż 30 miejsc - 1365 zł. / równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1522 zł. 

§ 2. Stawki podatku dla środków transportowych wyprodukowanych w 2004r. i nowszych oraz posiadających 
dokumenty potwierdzające spełnienie przez pojazd odpowiednich wymagań w zakresie ograniczenia emisji spalin 
do środowiska określa się w wysokości: 

1) Dla środków transportowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 577,00 zł. 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 892,00 zł. 

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1155,00 zł. 
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2) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całowitej zespołu pojazdów art. 8 pkt 3: od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1155,00 zł. 

3) Od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o ilości miejsc do 
siedzenia: mniejszej niż 30 miejsc - 1207,00 zł. / równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1365,00 zł. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIV/100/2011 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 27października 2011r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po uływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2013r. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Andrzej Dąbrowski
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Uzasadnienie

O wysokości stawek podatków i opłat lokalnych decyduje rada gminy, z tym, że nie mogą one przekroczyć 
górnej granicy określanej corocznie przez Ministra Finansów. Na 2013 rok wysokość górnych stawek 
kwotowych podatku od środków transportu została ogłoszona przez Ministra Finansów w Obwieszczeniu z dnia 
2.08.2012 r. w wykonaniu delegacji ustawowej wynikajacej z art. 20 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 
Ponadto dla niektórych kategorii środków transportowych obowiązuja stawki minimalne, również określane 
corocznie przez Ministra Finansów w drodze Obwieszczenia. Zaproponowane stawki dla Gminy Skarżysko-
Kamienna przewidują wzrost o 5% w stosunku do roku 2012 i mieszczą się w granicach określonych przepisami 
prawa. Należy nadmienić, iż w ostatnich latach stawki te nie były podnoszone, podczas gdy wskażnik wzrostu 
cen konsumpcyjnych wyniósł np. w 2011 roku - 4,2%, w 2012 roku 4,0%. Roczny dochód budżetu z tytułu 
podatku od środków transporu wynosił w ostatnich latach około 680 tys. zł. Wskutek podwyższenia stawek 
dochód ten wzrośnie o około 34 tys. zł. 
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