
 
 

UCHWAŁA NR 397/LII/2022 

RADY GMINY KONOPISKA 

z dnia 23 listopada 2022 r. 

w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych na rok 2023  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) i art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1452 z późn. zm.) oraz 
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych 
podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. 2022 r., poz. 731) i obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy 
i Polityki Regionalnej z dnia 12 października 2022 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków 
transportowych obowiązujących w 2023 roku (M.P. 2022 r., poz. 1001)  

Rada Gminy Konopiska 

uchwala: 

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych na rok 2023 w wysokości określonej w załączniku nr 1 do 
nr 6 do uchwały. 

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących 
wykorzystane dla potrzeb kultury fizycznej, sportu, turystyki, kultury, oświaty i wychowania, opieki społecznej 
oraz ochrony przeciwpożarowej – nie przeznaczone na działalność gospodarczą. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska. 

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr 295/XXXVI/2021 Rady Gminy 
Konopiska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych na 
rok 2022. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2023 roku. 

   

  
 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska 
 
 

Edward Bałdyga 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 listopada 2022 r.

Poz. 7571



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 397/LII/2022 

Rady Gminy Konopiska 

z dnia 23 listopada 2022 r. 

 

Podatek od środków transportowych na rok 2023: 

od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton. 

Rodzaj środka transportowego  Stawki podatku (w złotych) 
Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                                                                  
wyprodukowane po roku 2013 lub posiadające certyfikat EURO 5 lub EURO 6 828 
wyprodukowane w 2013 roku i wcześniej  920 
Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                                                                              
wyprodukowane po roku 2013 lub posiadające certyfikat EURO 5 lub EURO 6 1387 
wyprodukowane w 2013 roku i wcześniej  1541 
Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                                                                                                   
wyprodukowane po roku 2013 lub posiadające certyfikat EURO 5 lub EURO 6 1662 
wyprodukowane w 2013 roku i wcześniej  1848 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 397/LII/2022 

Rady Gminy Konopiska 

z dnia 23 listopada 2022 r. 

 

Podatek od środków transportowych na rok 2023: 

od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12  ton. 

Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita (w tonach) 
S tawki podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z  zawieszeniem pneumatycznym  

lub zawieszeniem uznanym za równoważne  
Inne systemy zawieszenia  

osi jezdnych 
dwie osie jezdne 

12 13 154 233 
13 14 461 617 
14 15 1249 1389 
15  1527 1942 

trzy osie jezdne 
12 17 309 461 
17 19 604 846 
19 21 1526 1695 
21 23 1803 2007 
23 25 2104 2467 
25  2104 2467 

cztery osie i więcej 
12 25 1090 1541 
25 27 2104 2312 
27 29 2374 2618 
29 31 2618 3751 
31  2945 3751 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 397/LII/2022 

Rady Gminy Konopiska 

z dnia 23 listopada 2022 r. 

 

Podatek od środków transportowych na rok 2023: 
od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

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

Ciągnik siodłowy lub balastowy 

Stawki podatku (w złotych) 
Wyprodukowane  

w 2013 r. i wcześniej  
Wyprodukowane  

po 2013 r. lub posiadające certyfikat 

EURO 5 lub EURO 6 
Ciągnik siodłowy lub balastowy o dopuszczalnej masie  

całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton do 7 ton włącznie  
1541 1389 

Ciągnik siodłowy lub balastowy o dopuszczalnej masie  

całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton do poniżej 12 ton  
2007 1846 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 397/LII/2022 

Rady Gminy Konopiska 

z dnia 23 listopada 2022 r. 

 

Podatek od środków transportowych na rok 2023: 
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 

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 zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

Inne systemy 

zawieszenia 

dwie osie 
12 18 769 920 
18 25 1111 1233 
25 31 1389 1541 
31  2358 2898 

trzy osie i więcej 
12 40 2499 2774 
40  3064 3751 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 5 – Poz. 7571



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 397/LII/2022 

Rady Gminy Konopiska 

z dnia 23 listopada 2022 r. 

 

Podatek od środków transportowych na rok 2023: 

1. Od przyczepy i naczepy, 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: 

-  przyczepy lub naczepy wyprodukowanej w roku 2013 i wcześniej –  743 zł.  

-  przyczepy lub naczepy wyprodukowane po 2013 r. –  672 zł. 

2. 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: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita  
zespołu pojazdów: przyczepa/naczepa+pojazd 

silnikowy (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż  Oś jezdna (osie jezdne) z  zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

Inne systemy 
zawieszenia  

osi jezdnych 
jedna oś 

12 18 154 233 
18 25 828 920 
25  920 1079 

dwie osie 
12 28 553 617 
28 33 1074 1309 
33 38 1662 2007 
38  2017 2621 

trzy osie i więcej 
12 38 1249 1461 
38  1662 2007 
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 397/LII/2022 

Rady Gminy Konopiska 

z dnia 23 listopada 2022 r. 

 

Podatek od środków transportowych na rok 2023: 

– autobusy 

Autobusy o liczbie miejsc siedzących Stawki podatku (w złotych) 

Autobusy wyprodukowane 

w 2013 r. i wcześniej 
Autobusy wyprodukowane po 

2013 r. lub posiadające certyfikat 

EURO 5 lub EURO 6 
Autobusy o liczbie poniżej 22 miejsc siedzących poza 

miejscem kierowcy    
1848 1662 

Autobusy o liczbie równej lub wyższej niż 22 miejsc 

siedzących poza miejscem kierowcy  
2157 1942 
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