
 

 

UCHWAŁA NR LXXVI/633/22 

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 30 listopada 2022 r. 

w sprawie określenia 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 2022 r., 

poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz. U. z 2022 r., poz. 1452 i 1512), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się stawki podatku od środków transportowych w 2023 r. w następujących wysokościach: 

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

    a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie    414,40 zł 

    b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie     686,56 zł 

    c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton     823,20 zł 

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym 

    lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej 

    i liczbie osi: 

    a) dwie osie:  

        - masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza           niż 13 ton   155,68 zł 

        - masa całkowita równa lub wyższa niż 13 ton a mniejsza           niż 14 ton   227,36 zł  

        - masa całkowita równa lub wyższa niż 14 ton a mniejsza           niż 15 ton   624,96 zł 

        - masa całkowita równa lub wyższa niż 15 ton   880,32 zł 

    b) trzy osie:  

        - masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza           niż 17 ton    227,36 zł 

        - masa całkowita równa lub wyższa niż 17 ton a mniejsza           niż 19 ton    395,36 zł 

        - masa całkowita równa lub wyższa niż 19 ton a mniejsza           niż 21 ton    773,92 zł 

        - masa całkowita równa lub wyższa niż 21 ton a mniejsza           niż 23 tony    1.049,44 zł 

        - masa całkowita równa lub wyższa niż 23 tony a mniejsza           niż 25 ton    1.608,32 zł 

        - masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton   2.087,68 zł 

    c) cztery osie i więcej:  

        - masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza           niż 25 ton    1.049,44 zł 

        - masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton a mniejsza           niż 27 ton    1.058,40 zł 

        - masa całkowita równa lub wyższa niż 27 ton a mniejsza           niż 29 ton    1.659,84 zł 

        - masa całkowita równa lub wyższa niż 29 ton a mniejsza           niż 31 ton    2.634,24 zł 

        - masa całkowita równa lub wyższa niż 31 ton   2.694,72 zł  

3) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

    o dopuszczalnej masie całkowitej i liczbie osi: 

    a) dwie osie:  

        - masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza           niż 13 ton    227,36 zł  

        - masa całkowita równa lub wyższa niż 13 ton a mniejsza           niż 14 ton    624,96 zł  
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        - masa całkowita równa lub wyższa niż 14 ton a mniejsza           niż 15 ton   880,32 zł 

        - masa całkowita równa lub wyższa niż 15 ton   1.992,48 zł  

    b) trzy osie:  

        - masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza           niż 17 ton    395,36 zł 

        - masa całkowita równa lub wyższa niż 17 ton a mniejsza           niż 19 ton    806,40 zł 

        - masa całkowita równa lub wyższa niż 19 ton a mniejsza           niż 21 ton    1.010,24 zł 

        - masa całkowita równa lub wyższa niż 21 ton a mniejsza           niż 23 tony    1.555,68 zł 

        - masa całkowita równa lub wyższa niż 23 tony a mniejsza           niż 25 ton    2.512,16 zł  

        - masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton    2.694,72 zł 

    c) cztery osie i więcej:  

        - masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza           niż 25 ton   1.065,12 zł 

        - masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton a mniejsza           niż 27 ton    1.659,84 zł 

        - masa całkowita równa lub wyższa niż 27 ton a mniejsza           niż 29 ton   2.634,24 zł 

        - masa całkowita równa lub wyższa niż 29 ton a mniejsza           niż 31 ton   2.872,80 zł 

        - masa całkowita równa lub wyższa niż 31 ton   2.872,80 zł 

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie     z naczepą lub przyczepą o 

dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

    a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony    959,84 zł 

    b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton    1.111,04 zł 

    c) od 9 ton i poniżej 12 ton    1.590,40 zł 

5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie     z naczepą lub przyczepą, 

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem     uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie 

całkowitej zespołu pojazdów     i liczbie osi: 

    a) dwie osie:  

        - masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza           niż 18 ton   306,88 zł 

        - masa całkowita równa lub wyższa niż 18 ton a mniejsza           niż 25 ton   423,36 zł 

        - masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton a mniejsza           niż 31 ton   892,64 zł 

        - masa całkowita równa lub wyższa niż 31 ton   2.085,44 zł  

    b) trzy osie i więcej:  

        - masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza           niż 40 ton  1.984,64 zł  

        - masa całkowita równa lub wyższa niż 40 ton   2.724,96 zł 

6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie     z naczepą lub przyczepą, z 

innym systemem zawieszenia osi jezdnych,     o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i liczbie osi: 

    a) dwie osie:  

        - masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza           niż 18 ton   607,04 zł  

        - masa całkowita równa lub wyższa niż 18 ton a mniejsza           niż 25 ton    767,20 zł 

        - masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton a mniejsza           niż 31 ton   1.464,96 zł  

        - masa całkowita równa lub wyższa niż 31 ton   2.270,24 zł 

    b) trzy osie i więcej:  

        - masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza           niż 40 ton   2.085,44 zł 

        - masa całkowita równa lub wyższa niż 40 ton   2.992,64 zł 

7) od przyczep i naczep, 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:   

    - od 7 ton i poniżej 9 ton    471,52 zł 

    - od 9 ton i poniżej 12 ton    567,84 zł 

8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem     uznanym za równoważne o 

dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów     i liczbie osi, z wyjątkiem związanych wyłącznie z 

działalnością rolniczą     prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 

    a) jedna oś:  

        - masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza           niż 18 ton   153,44 zł 

        - masa całkowita równa lub wyższa niż 18 ton a mniejsza           niż 25 ton  277,76 zł 

        - masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton   508,48 zł 

    b) dwie osie:  

        - masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza           niż 28 ton   332,64 zł  
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        - masa całkowita równa lub wyższa niż 28 ton a mniejsza           niż 33 tony   980,00 zł  

        - masa całkowita równa lub wyższa niż 33 tony a mniejsza           niż 38 ton    1.355,20 zł 

        - masa całkowita równa lub wyższa niż 38 ton   1.832,32 zł  

    c) trzy osie i więcej:  

        - masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza           niż 38 ton   1.062,88 zł 

        - masa całkowita równa lub wyższa niż 38 ton   1.504,16 zł  

9) od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 

    o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i liczbie osi, 

    z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 

    podatnika podatku rolnego: 

    a) jedna oś:  

        - masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza           niż 18 ton   306,88 zł 

        - masa całkowita równa lub wyższa niż 18 ton a mniejsza           niż 25 ton   497,28 zł 

        - masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton    908,32 zł  

    b) dwie osie:  

        - masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza           niż 28 ton   492,80 zł 

        - masa całkowita równa lub wyższa niż 28 ton a mniejsza           niż 33 tony   1.355,20 zł 

        - masa całkowita równa lub wyższa niż 33 tony a mniejsza           niż 38 ton  1.647,52 zł 

        - masa całkowita równa lub wyższa niż 38 ton   2.045,12 zł 

    c) trzy osie i więcej:  

        - masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton a mniejsza           niż 38 ton  1.504,16 zł  

        - masa całkowita równa lub wyższa niż 38 ton   2.040,64 zł  

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

      a) mniejszej niż 22 miejsca  959,84 zł  

      b) równej lub większej niż 22 miejsca   1.197,28 zł  

 

§ 2. 1. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, pkt 4, pkt 7 i pkt 10, wyprodukowanych przed rokiem 2013, 

stawki podatku zwiększa się i określa się ich wysokości: 

a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie     całkowitej:  

    - powyżej 3,5 tony do 5,5 tony    436,80 zł 

    - powyżej 5,5 tony do 9 ton   721,28 zł  

    - powyżej 9 ton i poniżej 12 ton   864,64 zł  

b) 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: 

    - od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony    1.010,24 zł 

    - od 5,5 tony i poniżej 9 ton   1.169,28 zł  

    - od 9 ton i poniżej 12 ton   1.668,80 zł  

c) od przyczep i naczep, 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: 

    - od 7 ton i poniżej 9 ton   495,04 zł  

    - od 9 ton i poniżej 12 ton   595,84 zł  

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

    - mniejszej niż 22 miejsca   1.010,24 zł 

    - równej lub większej niż 22 miejsca    1.206,24 zł  

 

2. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, pkt 4 i pkt 10, z wyłączeniem pojazdów określonych w § 2 ust. 1, 

posiadających katalizatory spalin, stawki podatku zmniejsza się i określa się ich wysokości: 

a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

    - od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  374,08 zł  

    - powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie   609,28 zł  

    - powyżej 9 ton a poniżej 12 ton   739,20 zł  

b) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie     z naczepą lub przyczepą o 

dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów     od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 

    - od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony   851,20 zł  
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    - od 5,5 tony i poniżej 9 ton   1.001,28 zł  

    - od 9 ton i poniżej 12 ton    1.429,12 zł  

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

    - mniejszej niż 22 miejsca   864,64 zł 

    - równej lub większej niż 22 miejsca    1.096,48 zł  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gmina Mosina. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i ma zastosowanie do poboru podatku na 

2023 rok. 

   
Przewodniczący Rady 

(-) Dominik Michalak 
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