
Uchwała  Nr LIV/428/2010 

Rady  Miejskiej  w  Karczewie 

z dnia 26 października 2010 roku 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

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

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i  art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (  Dz. U  z  2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami)  

uchwala się,  co następuje:  

        § 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące 

na terenie Gminy Karczew:   

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 –  564,-  zł 

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie –    672,-  zł 

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton –    840,-  zł 

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach opłatach 

lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności 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        

od  3.5 tony  a   poniżej  12 ton   -  1.044,- 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, dopuszczalnej masy całkowitej 

pojazdu 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 poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 

prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) -  612,-   zł.  

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 wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku  

Nr 3 do niniejszej uchwały;  

7) autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,  

      o ilości miejsc do siedzenia:  

a) mniejszej niż 30 miejsc – 732,-  zł. 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc -  996,-  zł 

   § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.  

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XL/ 308/2009   

Rady Miejskiej z  27  listopada  2009 roku  w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od środków transportowych . 

         § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa  Mazowieckiego  i  ma zastosowanie  od  01 stycznia  2011 roku. 



                  Przewodnicząca 

       Rady Miejskiej w Karczewie 

                  mgr Danuta Żelazko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E 

 

 Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od środków 

transportowych podlegają: 

1.  samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t 

2.  ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i powyżej, 

3.  przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 

dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i powyżej, z wyjątkiem związanych wyłącznie 

z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego, 

4.  autobusy. 

Przy określaniu stawek, Rada Miejska uwzględnia rodzaj środka transportowego, 

dopuszczalną masę całkowitą, liczbę osi, rodzaj zawieszenia osi jezdnych, liczbę miejsc do 

siedzenia. 

Proponowane stawki podatku od środków transportowych zostały ustalone na podstawie w/w 

przepisów oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca  2010 r. w sprawie górnych 

stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r.  a także obwieszczenia Ministra 

Finansów z dnia 11 października 2010 r. w sprawie minimalnych  stawek podatku od 

środków transportowych obowiązujących w 2011 r. ( Dz. U. z 2010 r.Nr.95 poz.613) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Załącznik nr 1 

           do uchwały Nr LIV/428/2010 

           Rady Miejskiej w Karczewie 

                                                                                                 z dnia 26 października 2010 roku 

 

 

 

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH 

w art. 8 pkt 2 USTAWY 

 

 

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 15 960,00 zł 1 152,00 zł 

15  960,00 zł 1 174,00 zł 

 

Trzy osie 

 

12 18 1 044,00 zł 1 040,00 zł 

18 25 1 050,00 zł 1 479,00 zł 

25  1 150,00 zł 1 479.00 zł 

 

Cztery osie i więcej 

 

12 31 1 672,00 zł 2 300,00 zł 

31  1 672,00 zł 2 300,00 zł 

                  

                Przewodnicząca 

       Rady Miejskiej w Karczewie 

                  mgr Danuta Żelazko 

 

 



           Załącznik nr 2 

           do uchwały Nr LIV/428/2010 

           Rady Miejskiej w Karczewie 

                                                                                                 z dnia 26 października 2010 roku 

 

 

 

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH 

w art. 8 pkt 4 USTAWY 

 

 

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 

 

Dwie osie 

 

12 15 1 180,00 zł 1 392,00 zł 

18 31 1 180,00 zł 1 392,00 zł 

31 36 1 428,00 zł 1 817,00 zł 

36  1.428,00 zł 1 817,00 zł 

 

Trzy osie i więcej 

 

12 40 1 416,00 zł 1 744,00 zł 

40  1 744,00 zł 2 390,00 zł 

 

                  Przewodnicząca 

       Rady Miejskiej w Karczewie 

                  mgr Danuta Żelazko 

 

 

 



            Załącznik nr 3 

           do uchwały Nr LIV/428/2010 

           Rady Miejskiej w Karczewie 

                                                                                                 z dnia 26 października 2010 roku 

 

 

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH 

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 niż 

 

mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z 

zawieszeniem 

pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

Inne systemy 

zawieszenia osi 

jezdnych 

 

Jedna oś 

 

12 25 527,00 zł 527,00 zł 

25  527,00 zł 527,00 zł 

 

Dwie osie 

 

12 25 948,00 zł 1 032,00 zł 

25 36 1 176,00 zł 1 306,00 zł 

38  1 188,00 zł 1 594,00 zł 

 

Trzy osie i więcej 

 

12 38 1 000,00 zł 1 080,00 zł 

38  1 000,00 zł 1 201,00 zł 

                   

        Przewodnicząca 

       Rady Miejskiej w Karczewie 

                  mgr Danuta Żelazko 

 



 


