
UCHWAŁA Nr XV/130/2007 

Rady Miasta w Sandomierzu 

z dnia 28 listopada 2007 roku 

w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od �rodków transportowych od 01.01.2008r. 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844                        
z  pó�n. zm.) uchwala si�, co nast�puje:  

     § 1.1. Okre�la si� nast�puj�ce stawki podatku od �rodków transportowych obowi�zuj�ce na terenie 
miasta Sandomierza:  

1) od samochodów ci��arowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach                     
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:  

a) powy�ej 3,5 tony do 5,5 tony wł�cznie – 607 zł.;  
b) powy�ej 5,5 ton do 9 ton wł�cznie – 1051 zł.; 
c) powy�ej 9 ton do poni�ej 12 ton - 1272 zł.;  

2) od samochodów ci��arowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wy�szej ni� 12 ton w zale�no�ci od 
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek 
okre�lonych w zał�czniku Nr 1 do niniejszej uchwały;  

3) od ci�gników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o 
podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a) od 3,5 ton do poni�ej 12 ton – 1337,00 zł.; 

 

4) od ci�gników 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 wy�szej ni� 12 ton w zale�no�ci od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej 
pojazdu zawieszenia według stawek okre�lonych w zał�czniku 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 ł�cznie z pojazdem silnikowym posiadaj� dopuszczaln� mas� całkowit� 
od 7 ton i poni�ej 12 ton (z wyj�tkiem zwi�zanych wył�cznie z działalno�ci� rolnicz� 
prowadzon� przez podatnika podatku rolnego) – 1101 zł.;  

                                                
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro�enia nast�puj�cych 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 mi�dzy pa�stwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za u�ytkowania niektórych typów infrastruktury 
przez pojazdy ci��arowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 

     Dane dotycz�ce ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolit� 
Polsk� członkostwa w Unii Europejskiej – dotycz� ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urz�dowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.  
 



6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych (z wyj�tkiem zwi�zanych wył�cznie z działalno�ci� rolnicz� prowadzon� przez 
podatnika podatku rolnego), które ł�cznie z pojazdem silnikowym posiadaj� dopuszczaln� 
mas� całkowit� równ� lub wy�sz� ni� 12 ton według stawek okre�lonych w zał�czniku Nr 
3 do niniejszej uchwały;  

7) autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o 
ilo�ci miejsc do siedzenia:  

a) mniejszej ni� 30 miejsc - 1471 zł.; 
b) równej lub wi�kszej ni� 30 miejsc - 1857 zł; 

2. Stawki podatku dla �rodków transportowych wyprodukowanych przed 1990 r. okre�la si�  
w wysoko�ci:  

1) dla �rodków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1:  

a) - 664 zł.; 
b) - 1106 zł.; 
c) - 1316 zł.;  

2) dla �rodków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3:  

a) - 1394 zł.;  

3) dla �rodków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 5 – 1130 zł.;  

4) dla �rodków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 7:  

a) - 1549 zł.; 
b) - 1959 zł.  

     § 2. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

 § 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/285/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2005 r.                          
w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od �rodków transportowych od 01.01.2006r. 

§ 4.Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym    
Województwa �wi�tokrzyskiego, i ma zastosowanie do podatku nale�nego od 1 stycznia 2008 r. 

 

Przewodnicz�cy  

Rady Miasta  

Janusz Sochacki 

 

 

 



 

Zał�cznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/130/2007  Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 listopada 2007 r. 

 

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKRE�LONYCH  

w art. 8 pkt 2 USTAWY  

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
(w tonach) Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej ni�  Mniej ni�  

O� jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za 
równowa�ne  

Inny system zawieszenia osi 
jezdnych  

1  2  3  4  

Dwie osie     

12  18 1651 1761 

18 29  2064 2115 

29  2074 2125 

Trzy osie     

12  18 1849 1872 

18 29  2148 2202 

29   2218 2270 

Cztery osie i wi�cej     

12  18  1962 1971 

18 29 2191 2311 

29  2400 2505 

 

Przewodnicz�cy Rady Miasta 
Janusz Sochacki 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Zał�cznik Nr 2 do Uchwały Nr  XV/130/2007  Rady Miasta Sandomierza z dnia z dnia 28 listopada 2007 r. 

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKRE�LONYCH  

w art. 8 pkt 4 USTAWY  

Liczba osi i dopuszczalna masa 
Całkowita zespołu pojazdów: ci�gnik 

siodłowy + naczepa; ci�gnik balastowy 
+ przyczepa (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej ni�  Mniej ni�  

O� jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za 
równowa�ne  

Inne systemy 
zawieszenia osi 
jezdnych  

1  2  3  4  

Dwie osie     

12  18  1659 1759 

18  31 1762 1793 

31   1900 1972 

Trzy osie i wi�cej    

12 36,1 1921 1978 

36,1  2299 2555 

 

 

Przewodnicz�cy Rady Miasta 

Janusz Sochacki 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Zał�cznik Nr 3 do Uchwały Nr  XV/130/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 listopada 2007 r. 

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKRE�LONYCH  

w art. 8 pkt. 6 USTAWY  

Liczba osi i dopuszczalna masa 
Całkowita zespołu pojazdów: 
naczepa/przyczepa + pojazd 

silnikowy (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej ni�  Mniej ni�  
O� jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równowa�ne  

Inne systemy 
zawieszenia osi 
jezdnych  

1  2  3  4  

Jedna o�     

12  18  1194 1250 

18  36 1471 1549 

36  1420 1422 

Dwie osie     

12  18  1244 1295 

18  36,1 1316 1394 

36,1  1769 1959 

Trzy osie i 
wi�cej  

   

12  36,1 1348 1394 

36,1   1593 1758 

 

 

                                             Przewodnicz�cy Rady Miasta 

Janusz Sochacki 

 
 


