
                 Projekt  
            
 

Uchwała Nr ..…/..…./….. 

Rady Miasta Nowego Sącza 

z  dnia ….. listopada 2011 roku 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 ze zm.) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.)   

Rada Miasta Nowego Sącza, na wniosek Prezydenta  Miasta uchwala co następuje: 

     § 1.1. Określa się wysokość następujących stawek podatku od jednego środka transportowego:   

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 tony do 5,5 tony włącznie – 480, 00  zł;  
b) powyŜej 5,5 ton do 9 ton włącznie        – 660, 00 zł; 
c) powyŜej 9 ton do poniŜej 12 ton           – 720, 00 zł;  

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) 3,5 ton do 5,5 ton włącznie                  – 600, 00 zł; 
b) powyŜej 5,5 ton do 9 ton włącznie       – 720, 00 zł; 
c) powyŜej 9 ton do poniŜej 12 ton          – 960, 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 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 poniŜej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 300, 00 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 wyŜszą niŜ 12 ton 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                    –   600, 00 zł; 
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc     – 1.320, 00 zł; 

     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza. 

     § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

     § 4. Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr LV/583/2009 Rady 
Miasta Nowego Sącza z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z dnia                   
14 grudnia 2009 r. Nr 789, poz. 6269). 

     § 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego, nie wcześniej jednak niŜ z dniem  1 stycznia 2012 r. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza 

                                                                                   Jerzy Wituszyński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr…/…/……rok Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 
……listopada 2011 r.         

 
 

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE  
MIASTA NOWY S ĄCZ  

 
od pojazdów określonych w art. 8 pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach                          

i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.) 
 

 
WYSOKOŚĆ STAWKI PODATKOWEJ             

OD 1 POJAZDU 
[w zł] 

 

 
 
 
 

L.p
. 

 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
(DMC) 

Zawieszenie osi  
pneumatyczne  

lub uznane za 
 równowaŜne 

Inne systemy  
zawieszenia osi 

  1.  Samochód cięŜarowy o 2 osiach o DMC: 
 
1.1 nie mniej niŜ 12 ton i mniej niŜ 14 ton 

 
612,00 972,00 

1.2 nie mniej niŜ 14 ton i mniej niŜ 15 ton 
 

672,00 1.098,00 

1.3 nie mniej niŜ 15 ton i więcej 
 

732,00 1.320,00 

2.  Samochód cięŜarowy o 3 osiach o DMC: 
 
2.1 nie mniej niŜ 12 ton i mniej niŜ 19 ton 

 
792,00 972,00 

2.2 nie mniej niŜ 19 ton i mniej niŜ 23 ton 
 

912,00 1.092,00 

2.3 nie mniej niŜ 23 ton i mniej niŜ 25 ton 
 

1.092,00 1.656,00 

2.4 nie mniej niŜ 25 ton i więcej 
 

1.212,00 1.680,00 

3.  Samochód cięŜarowy o 4 osiach i więcej o DMC: 
 
3.1 nie mniej niŜ 12 ton i mniej niŜ 25 ton 

 
696,00 1.212,00 

3.2 nie mniej niŜ 25 ton i mniej niŜ 29 ton 
 

1.092,00 1.752,00 

3.3 nie mniej niŜ 29 ton i mniej niŜ 31 ton 
 

1.740,00 2.580,00 

3.4 nie mniej niŜ 31 ton i więcej 
 

1.752,00 2.592,00 

 
        

 



 Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr…/…/……rok Rady Miasta Nowego Sącza z dnia  
……listopada 2011 r.         

      

 
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE  

MIASTA NOWY S ĄCZ  
 

 
od pojazdów określonych w art. 8 pkt. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach                   

i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.) 
        
 
 

 

WYSOKOŚĆ STAWKI PODATKOWEJ             
OD 1 POJAZDU 

[w zł] 
 

 

 

 

 

 

L.p
. 

 

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
(DMC) 

zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + 
naczepa, 

ciągnik balastowy + przyczepa 

 

 

Zawieszenie 

 osi  

pneumatyczne 

 lub uznane za  

równowaŜne 

 

 

Inne systemy  

zawieszenia 

 osi 

1. Ciągnik siodłowy lub balastowy o 2 osiach i DMC zespołu pojazdów: 
ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik siodłowy + przyczepa 
 

1.1 nie mniej niŜ 12 ton i mniej niŜ 25 ton 
 

408,00 1.464,00 

1.2 nie mniej niŜ 25 ton i mniej niŜ 31 ton 
 

660,00 1.800,00 

1.3 nie mniej niŜ 31 ton i do 36 ton włącznie 
 

1.500,00 2.052,00 

1.4 powyŜej 36 ton  
 1.524,00 2.064,00 

2. Ciągnik siodłowy lub balastowy o 3 osiach i DMC zespołu pojazdów: 
ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik siodłowy + przyczepa 
 

2.1 nie mniej niŜ 12 ton i do 36 ton włącznie 
 

1.368,00 1.824,00 

2.2 powyŜej 36 ton i mniej niŜ 40 ton 
 

1.728,00 2.400,00 

2.3 nie mniej niŜ 40 ton i więcej 
 

1.824,00 2.688,00 

 
 
 

        



Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr…/…/……rok Rady Miasta Nowego Sącza z dnia  
……listopada 2011 r.         

 
 

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE  
MIASTA NOWY S ĄCZ 

 
od naczep i przyczep określonych w art. 8 pkt. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.                 

o podatkach   i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.) 
        
 

 

WYSOKOŚĆ STAWKI PODATKOWEJ             
OD 1 POJAZDU 

[w zł] 
 

 

 

 

 

 

L.p
. 

 

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
(DMC) 

zespołu pojazdów:  naczepa/przyczepa +  
pojazd silnikowy 

 

Zawieszenie 

 osi  

pneumatyczne 

lub uznane za  

równowaŜne 

 

 

Inne systemy  

zawieszenia 

 osi 

  1.  Przyczepy i naczepy o jednej osi i DMC: 
 
1.1 nie mniej niŜ 12 ton i mniej niŜ 25 ton 

 
372,00 432,00 

1.2 nie mniej niŜ 25 ton i więcej 
 

492,00 600,00 

  2.  Przyczepy i naczepy o dwóch osiach i DMC: 
 
2.1
. 

nie mniej niŜ 12 ton i mniej niŜ 28 ton 
 

552,00 732,00 

2.2
. 

nie mniej niŜ 28 ton i do 36 ton włącznie 
 

900,00 1.368,00 

2.3
. 

powyŜej 36 ton 
 

1.212,00 1.800,00 

  3.  Przyczepy i naczepy o trzech osiach i DMC 
 
3.1
. 

nie mniej niŜ 12 ton i do 36 ton włącznie 
 

732,00 1.032,00 

3.2 powyŜej 36 ton 
 

996,00 1.368,00 

 
 



U z a s a d n i e n i e  

 

do projektu uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych 

 
 
    Zgodnie z art.10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych  Rada Gminy określa wysokość 

stawek podatku od środków transportowych, z tym, Ŝe roczna stawka podatku od jednego 

środka transportowego nie moŜe przekroczyć stawek maksymalnych podanych                            

w Obwieszczeniu  Ministra  Finansów  z  dnia  19 października 2011 r. w sprawie wysokości 

górnych stawek kwotowych  podatków i opłat lokalnych  w 2012 r. i równocześnie nie moŜe 

być niŜsza od kwot określonych w załącznikach do Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia                       

20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 

obowiązujących w 2012 r.  

 

• Stawki minimalne przeliczane są zgodnie z procentowym wskaźnikiem euro na  

pierwszy dzień  roboczy  października danego roku w stosunku do kursu euro w roku 

poprzedzającym dany rok podatkowy  w przypadku, gdy  wskaźnik ten jest wyŜszy 

niŜ 5 % . 

W związku z tym, Ŝe kurs euro ogłoszony na pierwszy roboczy dzień października 

2011 r. wyniósł  4,3815 zł,  a zatem uległ zwiększeniu o 11,29 % w stosunku do kursu 

euro ogłoszonego na pierwszy roboczy dzień października roku poprzedniego  stawki 

minimalne podatku od środków transportowych  zostały na nowo przeliczone                     

i wzrosły o 11,29%. 

 

• Stawki maksymalne na 2011 r. rosną o 4,2 % tj. o wskaźnik  wzrostu cen usług                

i towarów konsumpcyjnych za okres dwóch kwartałów br w porównaniu do 

analogicznego okresu roku ubiegłego ( w roku ubiegłym o 2,6 %).  

   

 Mając na uwadze powyŜsze proponuje się podnieść stawki podatku od tych środków 

transportowych, których obowiązująca dotychczas stawka jest niŜsza od stawki minimalnej, 

obowiązującej na rok 2012 tj.: w 24 pozycjach obowiązującej  w 2011 r. uchwały.  

W pozostałych pozycjach proponuje się pozostawić stawki podatku od środków 

transportowych na dotychczasowym poziomie. 



 

NaleŜy zaznaczyć, Ŝe stawki podatku od środków  transportowych obowiązują od dwóch lat 

na niezmienionym poziomie i oscylują wokół stawek minimalnych.  

 

NajwyŜszy wzrost stawki wystąpi  w następujących pozycjach: 

- samochody cięŜarowe  posiadające 3 osie, o DMC  powyŜej 40 t –  o 108,00 zł rocznie             

(w 2011 r. zgłoszono do opodatkowania  1 tego typu pojazd) 

- samochody cięŜarowe o 4 osiach i więcej o DMC od  29 t do  31 t   i nie mniej niŜ 31 t                

-o 96,00  zł rocznie (w 2011 r. zgłoszono do opodatkowania  11  tego typu pojazdów) 

-ciągniki siodłowe lub balastowe o 2 osiach i DMC zespołu pojazdów: ciągnik 

siodłowy+naczepa, ciagnik siodłowy+przyczepa nie mniej niŜ 31 ton i do 36 ton włącznie 

oraz powyŜej 36 t – o 84,00 zł rocznie (w 2011 r. zgłoszono do opodatkowania  5 tego typu 

pojazdów) 

- w pozostałych pozycjach wzrost mieści się w granicach od 12,00 do 72,00 zł rocznie. 

 

 Prognozowany dochód z tytułu podatku od środków transportowych w 2012 r., przy 

ilości środków  transportowych podlegających opodatkowaniu  w 2011 roku, uwzględniając 

procent wzrostu, wyliczony na dzień przygotowywania danych do budŜetu na 2012 r. 

wyniesie 2 920 000 zł. 

 

Obecnie zarejestrowanych jest 2.582 szt. środków transportowych podlegających 

opodatkowaniu, z tego:  1.440 samochodów, 856 przyczep - naczep i 286 autobusów. 

 

         Przewidywane wykonanie dochodów w roku bieŜącym 2011 z tytułu  podatku od 

środków transportowych określa się  na poziomie 2.700.000 zł. 

 
 

Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza 
(-) Jerzy GwiŜdŜ 

              


