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UCHWAŁA NR XXIII/239/2012 
RADY MIASTA SANDOMIERZA  

z dnia 28 listopada 2012 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych od 01.01.2013 r.  

 
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 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, Nr 
l67, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 
z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr l38, poz.974, Nr l73, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 
z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr l57, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 , Nr 40, poz.230, Nr l06, 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) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 # (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2010 r. Nr 95, poz. 613, 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)  
 
 
 
Rada Miasta Sandomierza  

uchwala co następuje :   
 
 

§ 1  
 

1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie miasta 
Sandomierza:  

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

a) powyŜej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie -    592,00zł.,  

b) powyŜej 5,5 ton do 9 ton włącznie –    1026,00zł.,  

c) powyŜej 9 ton do poniŜej 12 ton -        1240,00zł.,  

2) od samochodów cięŜarowych, o których mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,  
o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyŜszej niŜ 12 ton w zaleŜności 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:  

a) od 3,5 ton do poniŜej 12 ton – 1304,00 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 wyŜszej niŜ 12 ton w zaleŜności od 
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów 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 poniŜej 12 ton (z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 1074,00zł.;  

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 wyŜszą niŜ 12 ton 
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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 ilości miejsc  
do siedzenia:  

a) mniejszej niŜ 30 miejsc – 1436,00zł.,  

b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc – 1812,00zł.  

2. Stawki podatku dla środków transportowych wyprodukowanych przed 1990 r.  określa się  
w wysokości:  

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

a) -   648,00 zł.,  

b) -  1080,00 zł.,  

c) -  1284,00zł.;  

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

a) – 1360,00 zł.,  

3) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt. 5 – 1102,00 zł.;  

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

a) – 1514,00 zł  

b) -  1912,00 zł  

§ 2.  
 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.  
 
 
                                                                                        § 3.  
Traci moc uchwała Nr XIII/128/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011 r.  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych od 01.01.2012r.  

      
                                                                                         § 4.  

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego i ma zastosowanie do podatku naleŜnego od 1 stycznia 2013 r.  
 
 

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta  

 
 

Ryszard Lewandowski 
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Uzasadnienie 

 
W uchwale zrealizowano dyspozycję przewidzianą w art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych: (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.). 

 Niniejsza uchwała została opracowana przy uwzględnieniu górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat 
lokalnych w 2012 roku ogłoszonych w drodze Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. oraz 
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków 
transportowych obowiązujących w 2013 r. 

Przy podejmowaniu uchwały niedopuszczalne jest przekroczenie górnych stawek podatkowych oraz 
obniŜenia stawek minimalnych określonych w powyŜszych obwieszczeniach .  

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik cen towarów  
i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2012 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2011 r.  
wyniósł 4,0%.  

Stawki podatku od środków transportowych na 2013 rok w stosunku do stawek z roku poprzedniego zostały 
podwyŜszone o 5 % i zaokrąglone do pełnych złotych.  

 


