
UCHWAŁA NR XXXIX/307/2022
RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1452 ze zm.) - Rada Miejska w Pasymiu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 695,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1165,00 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1400,00 zł.

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

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
zawieszeniem uznanym

za równoważne

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

Dwie osie
12 13 1 810 1 910
13 14 1 825 1 950
14 15 1 850 1 980
15 1 860 1 990

Trzy osie

12 17 1 980 2 060
17 19 1 990 2 080
19 21 2 005 2 105
21 23 2 020 2 130
23 25 2 020 2 150
25 2 030 2 150
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Cztery osie i więcej

12 25 2 195 2 500
25 27 2 230 2 690
27 29 2 270 2 845
29 31 2 330 3 024
31 2 330 3 024

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lubprzyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1390,00 zł

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby
osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

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
zawieszeniem uznanym

za równoważne

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

Dwie osie
12 18 1 660 1 840
18 25 1 690 2 060
25 31 1 690 2 285
31 1 880 2 520

Trzy osie i więcej

12 40 1 840 2 360
40 2 250 3 450

5) od przyczepy i naczepy, 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 – 985,00 zł

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

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
zawieszeniem uznanym

za równoważne

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

1 oś
12 18 1 280 1 340
18 25 1 340 1 420
25 1 455 1 520

Dwie osie
12 28 1 500 1 590
28 33 1 500 1 660
33 38 1 590 1 680
38 1 650 2 220
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Trzy osie i więcej

12 38 1 870 1 870
38 1 870 1 990

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 1 470,00 zł,

b) równej lub większej niż 22 miejsca - 1900,00 zł.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pasym.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIX/236/2021 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 9 listopada 2021 roku
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Kozikowski
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2022 r., poz. 1452 ze zm.), rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków
transportowych, przy czym, zgodnie z art. 12b ust. 4 w/w ustawy, minister właściwy do spraw finansów
publicznych ogłasza, nie później niż do dnia 31 października każdego roku, w drodze obwieszczenia,
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” górne granice stawek dla
poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, obowiązujące w następnym roku podatkowym.
Granice te, obowiązujące w 2023 roku, określone zostały w pkt 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P.
z 2022 r., poz. 731)

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, stawka podatku od samochodu
ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 tej ustawy, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, nie może być niższa od kwot określonych w załączniku nr 1 do
ustawy.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, stawki podatku od ciągnika
siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4 tej ustawy, w zależności od liczby osi,
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszania, nie mogą być niższe od kwot określonych
w załączniku nr 2 do ustawy.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, stawki podatku od przyczepu lub
naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 tej ustawy, w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej
pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 3 do ustawy.

Aktualna wysokość stawek minimalnych dla przedmiotów opodatkowania, o których mowa w art. 8 pkt 2,
4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych określona jest w obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy
i Polityki Regionalnej z dnia 12 października 2022 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków
transportowych obowiązujących w 2023 r (M.P. z 2022 r., poz. 1001).

Biorąc pod uwagę przytoczone wyżej przepisy prawa, Rada Miejska w Pasymiu podejmuje niniejszą
uchwałę.
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