
UCHWAŁA NR XXVII/207/12
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 21 listopada 2012 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 
142, poz.1591 z pózn. zm.) oraz art.10 i art. 12 ust 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 ( Dz. 
U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) RADA MIEJSKA UCHWALA CO NASTĘPUJE: 

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

1)od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym, że w zależności 
od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa Załącznik nr 
1 do niniejszej Uchwały. 

2)od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym że w zależności od 
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik Nr 2 do 
niniejszej Uchwały. 

3)od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym, że w zależności od wieku pojazdu, oraz jego 
wpływu na środowisko, stawki podatku określa Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały. 

4)od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy 
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały. 

5)od przyczepy i naczepy, 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, z tym że 
w zależności od wieku pojazdu  stawki podatku określa Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały. 

6)od przyczepy i 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, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa 
załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały. 

7)od autobusów, w tym, w zależności od ilości miejsc do siedzenia oraz jego wpływu na środowisko, stawki podatku określa 
Załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały. 

§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od środków transportowych pojazdy, wymienione w § 1 pkt 1,3,5,7, które wykorzystywane 
są do celów ochrony przeciwpożarowej, dowożenia dzieci, rekreacji i sportu oraz służące zaopatrywaniu mieszkańców 
w wodę, odbiorowi i oczyszczaniu ścieków. 

2. Zwolnienia o których mowa w ust. 1 nie dotyczą pojazdów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa. 

§ 4. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie Nr XV/114/11 z dnia 28 listopada  2011r. w sprawie ustalenia 
stawek podatku od środków transportowych  ( Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 233 poz. 7669 ). 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego  nie wcześniej jednak  niż z dniem 1 stycznia 2013r. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Łukasz Koperski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/207/12 

Rady Miejskiej w Mszczonowie 

z dnia 21 listopada 2012 r. 

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton w zależności od wieku 
pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko 

 
stawka podatku ( w złotych) 

wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach) 
spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator pozostałe 

do 10 lat włącznie 
powyżej 3,5 do 5,5 włącznie 590 696 
powyżej 5,5 do 9 włącznie 696 848 
powyżej 9 i poniżej 12 t 848 968 

powyżej 10 lat 
powyżej 3,5 do 5,5  włącznie 696 804 
powyżej 5,5 do 9 włącznie 848 968 
powyżej 9 i poniżej 12 t 968 1104 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/207/12 

Rady Miejskiej w Mszczonowie 

z dnia 21 listopada 2012 r. 

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, 
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia 

 
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 
uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

dwie osie 
12 18 1350 1470 
18 26 1470 1590 
26  1590 1720 

trzy osie 
12 18 1630 1760 
18 26 1880 2020 
26  2260 2400 

cztery osie i więcej 
12 18 2320 2430 
18 26 2520 2640 
26  2860 3060 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/207/12 

Rady Miejskiej w Mszczonowie 

z dnia 21 listopada 2012 r. 

Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton w zależności od wieku pojazdu, oraz jego wpływu na 

środowisko. 

 
stawka podatku ( w złotych) 

wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach) 
spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator pozostałe 

do 10 lat włącznie 
od 3,5 i poniżej 12 1264 1384 

powyżej 10 lat 
od 3,5 i poniżej 12 1384 1506 

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: DD040DED-D571-4D3F-803E-FFE5A47381C3. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/207/12 

Rady Miejskiej w Mszczonowie 

z dnia 21 listopada 2012 r. 

Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do uzywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej 

pojazdu i rodzaju zawieszenia 

 
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 uznanym za 

równoważne 

inne systemy 
zawieszenia osi 
jezdnych 

dwie osie 
12 18 1634 1772 
18 40 2014 2146 
40  2146 2624 

trzy osie 
12 18 1976 2284 
18 40 2046 2364 
40  2688 3070 
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/207/12 

Rady Miejskiej w Mszczonowie 

z dnia 21 listopada 2012 r. 

Przyczepy i naczepy, 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, z tym, że 

w zależności od wieku pojazdu. 

 
wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów naczepa/przyczepa+pojazd silnikowy ( 
w tonach) 

stawka podatku ( 
w złotych) 

do 10 lat włącznie 
od 7 i poniżej 12 686 

powyżej 10 lat 
od 7 i poniżej 12 852 
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/207/12 

Rady Miejskiej w Mszczonowie 

z dnia 21 listopada 2012 r. 

Przyczepy i naczepy. które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 
niż 12 ton, z wyją tkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 

w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia. 

 
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 uznanym za równoważne 

inne systemy 
zawieszenia osi 
jezdnych 

jedna oś 
12 18 784 880 
18 36 880 1064 
36  1064 1200 

dwie osie 
12 18 1064 1200 
18 36 1322 1806 
36  1620 2316 

trzy osie 
12 36 1018 1348 
36  1348 1774 
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Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/207/12 

Rady Miejskiej w Mszczonowie 

z dnia 21 listopada 2012 r. 

Od autobusów w zależności od ilości miejsc do siedzenia oraz jego wpływu na środowisko 

 
stawka podatku ( w złotych) Autobusy w zależności od ilości miejsc do siedzenia 

spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator pozostałe 
mniej niż 30 1750 1848 

równej lub wyższej niż 30 2090 2210 
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