
Projekt nr 81 
 
 

UCHWAŁA NR *** 
RADY GMINY MALCZYCE 

z dnia *** 2022 r. 

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 

rok 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 10 i art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 ze zm.) uchwala się, 

co następuje: 

 

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok: 

1) od samochodu ciężarowego o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy, tj. o dopuszczalnej 

masie całkowitej: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 500,00 zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 900,00 zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1 100,00 zł; 

 

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy, tj. o dwóch osiach 

jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 

o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton – 2 000,00 zł, 

b) równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton – 2 000,00 zł, 

c) równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton – 2 000,00 zł, 

d) równej lub wyższej niż 15 ton – 2 400,00 zł, 

 

3) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy, tj. o dwóch osiach 

jezdnych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie 

całkowitej: 

a) równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton – 2 100,00 zł, 

b) równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton – 2 100,00 zł, 

c) równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton – 2 100,00 zł, 

d) równej lub wyższej niż 15 ton –  2 500,00 zł, 

 



4) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy, tj. o trzech osiach 

jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 

o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton – 1 760,00 zł, 

b) równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton – 1 760,00 zł, 

c) równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton – 1 930,00 zł, 

d) równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton – 1 930,00 zł, 

e) równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton – 1 930,00 zł, 

f) równej lub wyższej niż 25 ton – 2 096,00 zł; 

 

5) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy, tj. o trzech osiach 

jezdnych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie 

całkowitej: 

a) równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton – 1 875,00 zł, 

b) równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton – 1 875,00 zł, 

c) równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton – 2 100,00 zł, 

d) równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton – 2 100,00 zł, 

e) równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton – 2 100,00 zł, 

f) równej lub wyższej niż 25 ton – 2 439,00 zł; 

 

6) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy, tj. o czterech lub 

więcej osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 

za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton – 1 705,00 zł, 

b) równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 27 ton – 2 045,00 zł, 

c) równej lub wyższej niż 27 ton i poniżej 29 ton – 2 045,00 zł, 

d) równej lub wyższej niż 29 ton i poniżej 31 ton – 2 045,00 zł, 

e) równej lub wyższej niż 31 ton - 2 045,00 zł; 

 

7) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy, tj. o czterech lub 

więcej osiach jezdnych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej 

masie całkowitej: 

a) równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton – 1 818,00 zł, 

b) równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 27 ton – 2 101,00 zł, 

c) równej lub wyższej niż 27 ton i poniżej 29 ton – 2 101,00 zł, 

d) równej lub wyższej niż 29 ton i poniżej 31 ton – 2 630,00 zł, 

e) równej lub wyższej niż 31 ton – 2 630,00 zł; 



 

8) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy, tj. 

przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 

masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1 056,00 zł; 

 

9) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy, tj. 

przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dwóch osiach 

jezdnych całego zespołu pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne oraz o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a) równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton – 1 500,00 zł, 

b) równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton – 1 650,00 zł, 

c) równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton – 1 650,00 zł, 

d) równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie – 2 600,00 zł, 

e) powyżej 36 ton – 2 600,00 zł; 

 

10) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy, tj. 

przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dwóch osiach 

jezdnych całego zespołu pojazdów jezdnych oraz z innym systemem zawieszenia osi 

jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a) równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton – 1 600,00 zł, 

b) równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton – 1 750,00 zł, 

c) równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton – 1 750,00 zł, 

d) równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie – 2 500,00 zł, 

e) powyżej 36 ton – 2 500,00 zł; 

 
11) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy, tj. 

przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o trzech i więcej 

osiach jezdnych całego zespołu pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za równoważne oraz o dopuszczalnej masie całkowitej 

zespołu pojazdów: 

a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie – 1 420,00 zł, 

b) powyżej 36 ton i poniżej 40 ton – 1 722,00 zł, 

c) równej lub wyższej niż 40 ton – 1 800,00 zł;  

 

12) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy, tj. 

przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o trzech i więcej 



osiach jezdnych całego zespołu pojazdów jezdnych oraz z innym systemem 

zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie – 1 800,00 zł, 

b) powyżej 36 ton i poniżej 40 ton – 2 444,00 zł, 

c) równej lub wyższej niż 40 ton – 2 700,00 zł;  

 

13) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy, tj. 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 – 950,00 zł; 

 

14) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy, tj. o jednej osi jezdnej 

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, z 

wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 

podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 

całkowitą: 

a) równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton – 1 100,00 zł, 

b) równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton – 1 200,00 zł, 

c) równej lub wyższej niż 25 ton do 36 ton włącznie – 1 350,00 zł, 

d) powyżej 36 ton – 1 800,00 zł; 

 

15) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy, tj. o jednej osi jezdnej 

z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z 

działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z 

pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: 

a) równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton – 1 300,00 zł, 

b) równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton – 1 400,00 zł, 

c) równą lub wyższą 25 ton do 36 ton włącznie – 1 550,00 zł, 

d) powyżej 36 ton – 1 950,00 zł; 

 

16) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy, tj. o dwóch osiach 

jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 

przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 

dopuszczalną masę całkowitą: 

a) równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton – 1 020,00 zł, 

b) równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton – 1 350,00 zł, 



c) równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie – 1 350,00 zł, 

d) powyżej 36 ton i poniżej 38 ton – 1 850,00 zł, 

e) równą lub wyższą niż 38 ton – 1 850,00 zł; 

 

17) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy, tj. o dwóch osiach 

jezdnych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, z wyjątkiem związanych 

wyłącznie z rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z 

pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: 

a) równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton – 1 200,00 zł, 

b) równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton – 1 450,00 zł, 

c) równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie – 1 500,00 zł, 

d) powyżej 36 ton i poniżej 38 ton – 1 900,00 zł, 

e) równą lub wyższą niż 38 ton – 1 900,00 zł; 

 

18) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy, tj. o trzech lub więcej 

osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 

przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 

dopuszczalną masę całkowitą:  

a) równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie – 1 000,00 zł, 

b) powyżej 36 ton i poniżej 38 ton – 1 650,00 zł, 

c) równą lub wyższą niż 38 ton – 1 650,00 zł; 

 

19) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy, tj. o trzech lub więcej 

osiach jezdnych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, z wyjątkiem związanych 

wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które 

łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:  

a) równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie – 1 000,00 zł, 

b) powyżej 36 ton i poniżej 38 ton – 1 800,00 zł, 

c) równą lub wyższą niż 38 ton – 1 800,00 zł; 

 

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

a) mniejszej niż 22 miejsca – 1 136,00 zł, 

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca – 1 590,00 zł. 

 



§ 2. Traci moc uchwała nr XXVIII/143/2012 Rady Gminy w Malczycach z dnia 27.11.2012 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w 

tym podatku. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malczyce. 

 

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.  

  



Uzasadnienie 

DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY MALCZYCE 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 

rok 

 

 

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 

jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 ze zm.) rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość 

stawek podatku od środków transportowych, mając na względzie zarówno górne granice 

stawek, jak i stawki minimalne ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Maksymalne stawki podatku od środków transportowych na rok 2023 zostały ogłoszone 

w Obwieszczeniu 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). Natomiast 

stawki minimalne w podatku od środków transportowych, zgodnie z art. 12b ustawy o 

podatkach i opłatach lokalnych, ogłaszane są przez Ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych, który w drodze obwieszczenia (w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej „Monitor Polski”) ogłasza je nie później niż do dnia 31 października każdego roku. 

Minimalne stawki podatku od środków transportowych na rok 2023 zostały określone 

w załącznikach nr 1-3 do Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 12 października 2022 r. 

w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 

roku (M.P. z 2022 r., poz. 1001.). 

 

Proponowane stawki podatku od środków transportowych mieszczą się w przedziale 

określonym przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych tj. są wyższe od stawek 

minimalnych i jednocześnie nie przewyższają stawek maksymalnych obowiązujących na 

2023 rok. 

 

Podkreślić należy, iż ustalając stawki podatku od środków transportowych, kierowano się 

pozyskaniem dochodów celem zapewnienia realizacji niezbędnych zadań Gminy. Tak 

ustalone stawki w podatku od środków transportowych dadzą planowany wpływ dochodów 

do budżetu co zapewni płynną realizacje zadań budżetowych. 


