
 

 

UCHWAŁA NR XLIII/434/2022 

RADY GMINY CZERNICA 

z dnia 28 października 2022 r. 

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień 

przedmiotowych od tego podatku 

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.) w związku z art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 ze zm.) przy uwzględnieniu 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) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 21 października 2022 r. 

w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r. (M.P. 

z 2022 r., poz. 1001) Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje: 

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

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

Lp. Dopuszczalna masa całkowita 

(w tonach) 

STAWKA PODATKU 

1. powyżej 3,5 do 5,5 włącznie 200 zł 

2. powyżej 5,5 do 9 włącznie 220 zł 

3. powyżej 9 i poniżej 12 240 zł 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub większej niż 12 ton w zależności 

od liczby osi oraz rodzaju zawieszenia: 

Lp. Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita (w tonach) 

STAWKA PODATKU 

dla pojazdów z osią jezdną  

(osiami jezdnymi) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

STAWKA PODATKU 

dla pojazdów z innym 

systemem zawieszenia 

osi jezdnych 

DWIE OSIE 

1. nie mniej niż 12 mniej niż 13 250 zł 280 zł 

2. nie mniej niż 13 mniej niż 14 280 zł 490 zł 

3. nie mniej niż 14 mniej niż 15 490 zł 650 zł 

4. nie mniej niż 15  650 zł 1.450 zł 

TRZY OSIE 

5. nie mniej niż 12 mniej niż 17 280 zł 350 zł 

6. nie mniej niż 17 mniej niż 19 350 zł 600 zł 

7. nie mniej niż 19 mniej niż 21 600 zł 850 zł 

8. nie mniej niż 21 mniej niż 23 850 zł 1.200 zł 
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9. nie mniej niż 23  1.200 zł 1.750 zł 

CZTERY OSIE LUB WIĘCEJ 

10. nie mniej niż 12 mniej niż 25 850 zł 870 zł 

11. nie mniej niż 25 mniej niż 27 870 zł 1.250 zł 

12. nie mniej niż 27 mniej niż 29 1.250 zł 1.850 zł 

13. nie mniej niż 29  1.850 zł 2.600 zł 

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą o dopuszczalnej 

masie całkowitej zespołu pojazdów: 

Lp. Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) zespołu pojazdów: 

ciągnik siodłowy + naczepa, 

ciągnik balastowy + przyczepa 

STAWKA PODATKU 

1. od 3,5 do mniej niż 12 150 zł 

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniejszej niż 12 ton w zależności od liczby osi 

i rodzaju zawieszenia: 

Lp. Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita zespołu pojazdów  

(w tonach): ciągnik siodłowy + 

naczepa, 

ciągnik balastowy + przyczepa 

STAWKA PODATKU 

dla pojazdów z osią jezdną  

(osiami jezdnymi) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

STAWKA PODATKU 

dla pojazdów z innym 

systemem zawieszenia 

osi jezdnych 

DWIE OSIE 

1. nie mniej niż 12 mniej niż 18 150 zł 170 zł 

2. nie mniej niż 18 mniej niż 25 370 zł 580 zł 

3. nie mniej niż 25 mniej niż 31 650 zł 1.100 zł 

4. nie mniej niż 31  1.600 zł 2.100 zł 

TRZY OSIE I WIĘCEJ 

5. nie mniej niż 12 mniej niż 40 1.500 zł 1.900 zł 

6. nie mniej niż 40  1.900 zł 2.700 zł 

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą  

od 7 ton i nie więcej niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 

przez podatnika podatku rolnego: 

Lp. Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) przyczepy 

i naczepy łącznie z pojazdem silnikowym 

STAWKA PODATKU 

1. nie mniej niż 7 - mniej niż 12 130 zł 

6) od przyczepy lub 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 i rodzaju zawieszenia: 

Lp. Dopuszczalna masa całkowita 

(w tonach) przyczepy i naczepy 

łącznie z pojazdem silnikowym 

STAWKA PODATKU 

dla pojazdów z osią jezdną  

(osiami jezdnymi) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

STAWKA PODATKU  

dla 

pojazdów z innym 

systemem zawieszenia 

osi jezdnych 

JEDNA OŚ 

1. nie mniej niż 12 mniej niż 18 130 zł 150 zł 

2. nie mniej niż 18 mniej niż 25 280 zł 420 zł 

3. nie mniej niż 25  420 zł 650 zł 

DWIE OSIE 

4. nie mniej niż 12 mniej niż 28 310 zł 410 zł 
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5. nie mniej niż 28 mniej niż 33 800 zł 1.040 zł 

6. nie mniej niż 33 mniej niż 38 1.040 zł 1.500 zł 

7. nie mniej niż 38  1.350 zł 1.900 zł 

TRZY OSIE I WIĘCEJ 

8. nie mniej niż 12 mniej niż 38 870 zł 1.150 zł 

9. nie mniej niż 38  1.130 zł 1.500 zł 

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

Lp. Liczba miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy STAWKA PODATKU 

1. mniej niż 22 350 zł 

2. nie mniej niż 22 500 zł 

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych pojazdy wykorzystywane: 

1) na cele związane z ochroną przeciwpożarową; 

2) zwolnienie, o których mowa w pkt 1, nie obejmują pojazdów wykorzystywanych na prowadzenie 

działalności gospodarczej i odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 

pożytku publicznego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XIII/188/2016 Rady Gminy Czernica z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie 

określenia na rok 2017 obowiązujących na obszarze Gminy Czernica wysokości stawek podatku od środków 

transportowych i wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tego podatku. 

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

Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2023 r. 

Przewodniczący Rady Gminy Czernica: 

Leszek Kusiak 
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