
UCHWAŁA NR 168/XXI/2012
RADY GMINY MAŁA WIEŚ

z dnia 26 listopada 2012 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok. 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 
roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) uchwala się następujące stawki 
podatku od środków transportowych: 

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Mała 
Wieś: 

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 437zł . 

a) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 546zł . 

b) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 655zł . 

2. od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt.2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton różnicuje się stawki podatku, uzależniając je od 
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia wg zasad określonych w załączniku Nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

3. od ciągników siodłowych lub 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 i poniżej 12 ton – 983 zł . 

4. od ciągników siodłowych lub 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 różnicuje się stawki 
podatku, uzależniając je od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia wg zasad 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 do poniżej 12 ton , z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 273 zł. 

6. od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt.6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 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, różnicuje się stawki 
podatku, uzależniając je od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia wg. zasad 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, w zależności od 
liczby miejsc do siedzenia: 

a) mniejszej niż 30 miejsc - 874 zł. 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.638 zł. 

§ 2. Zwalnia się w podatku od środków transportowych środki transportu, o których mowa w § 1 ust.7 uchwały, 
wykorzystywane do przewozu dzieci do szkół oraz do przewozu osób niepełnosprawnych z wyłączeniem 
wykorzystywanych na działalność gospodarczą. 

§ 3. Traci moc uchwała nr 79/XI/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 października 2011 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2013 roku. 
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Strona 2



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 168/XXI/2012 

Rady Gminy Mała Wieś 

z dnia 26 listopada 2012 r. 

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 
Mni

ej 
niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
1 2 3 4 

Dwie osie 
12 13 819 1.365 
13 14 874 1.365 
14 15 928 1.365 
15  983 1.383 

Trzy osie 
12 17 764 1.092 
17 19 764 1.092 
19 21 1.109 1.725 
21 23 1.109 1.725 
23 25 1.120 1.741 
25  1.201 1.747 

Cztery osie i więcej 
12 25 728 737 
25 27 874 1.151 
27 29 1.807 2.129 
29 31 1.826 2.708 
31  1.856 2.708 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 168/XXI/2012 

Rady Gminy Mała Wieś 

z dnia 26 listopada 2012 r. 

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 
Mni

ej 
niż 

Oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

Inne 
systemy 

zawieszenia 
osi 

jezdnych 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 18 874 1.092 
18 25 1.546 1.747 
25 31 1.546 1.747 
31  1.638 2.140 

Trzy osie 
12 40 1.376 1.966 
40  1.904 2.814 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 168/XXI/2012 

Rady Gminy Mała Wieś 

z dnia 26 listopada 2012 r. 

Stawki podatku dla naczep i przyczep 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 
Mni

ej 
niż 

Oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia 

osi jezdnych 

1 2 3 4 
Jedna oś 

12 18 273 273 
18 25 382 617 
25  393 621 

Dwie osie 
12 28 983 1.414 
28 33 928 1.414 
33 38 1.092 1.580 
38  1.268 1.877 

Trzy osie i więcej 
12 38 1.092 1.580 
38  1.092 1.638 
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