
UCHWAŁA NR II/22/18
RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 994 z późn.) art. 12 pkt 7, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1, art. 43, 

art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., 

poz. 995 z późn.zm.) oraz art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1445 z późn.zm.)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2019:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie - 604,00 zł

b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie - 834,00 zł

c) powyżej 9 t i poniżej 12 t - 886,00 zł

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t stawki określa 

załącznik nr 1 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 t i poniżej 12 t - 1.042,00 zł

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 t stawki określa załącznik 

nr 2 do niniejszej uchwały

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

od 7 t i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 

podatku rolnego - 269,00 zł

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

równą lub wyższą niż 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 

podatnika podatku rolnego stawki określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

a) mniejszej niż 22 miejsca - 402,00 zł
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b) równej lub większej niż 22 miejsca i mniejszej niż 30 miejsc - 806,00 zł

c) równej lub większej niż 30 miejsc - 1.611,00 zł

§ 2. 1. Stawka określona w § 1 pkt 7 lit. b uchwały w odniesieniu do podatników prowadzących działalność 

gospodarczą bez względu na formę organizacyjno - prawną oraz sposób finansowania stanowi pomoc 

de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z warunkami rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 

18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 

de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z dnia 24.12.2013r.).

2. Podatnik korzystający z pomocy de minimis w ramach uchwały jest zobowiązany, w terminie do 15 lutego 

2019 roku  lub, jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia 

obowiązku podatkowego - do przedłożenia Prezydentowi Miasta Mysłowice:

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie 

podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat 

podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

b) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności podatnika 

i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej 

otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których 

ma być przeznaczona pomoc de minimis – na formularzu sporządzonym według wzoru określonego 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez 

podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311 z późn.zm.).

3. Pomocą de minimis jest różnica pomiędzy stawką określoną w § 1 pkt 7 lit. c, a stawką przewidzianą 

w § 1 pkt 7 lit. b.

4. W przypadku niespełniania przez podatnika warunków określonych w w/w rozporządzeniu Komisji (UE) 

nr 1407/2013, wobec podatnika będzie miała zastosowanie stawka przewidziana w § 1 pkt 7 lit. c.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.
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§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 

01.01.2019r.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Mysłowice

dr hab. Tomasz Papaj
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STAWKI PODATKU OD SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH O DOPUSZCZALNEJ MASIE 

CAŁKOWITEJ RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ 12 T 

o których mowa w § 1 pkt 2 Uchwały 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita (w tonach) 

Stawka podatku w 2019r. (w złotych) 

nie mniej niż mniej 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 13 938,00 985,00 

13 14 990,00 1 039,00 

14 15 1 042,00 1 094,00 

15  1 383,00 1 452,00 

Trzy osie 
12 17 1 355,00 1 422,00 

17 19 1 407,00 1 477,00 

19 21 1 646,00 1 730,00 

21 23 1 667,00 1 751,00 

23 25 1 719,00 1 805,00 

25  1 892,00 1 986,00 

Cztery  osie i więcej 
12 25 1 855,00 1 948,00 

25 27 1 907,00 2 002,00 

27 29 1 959,00 2 059,00 

29 31 2 016,00 2 560,00 

31  2 020,00 2 560,00 

 
 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/22/18

Rady Miasta Mysłowice

z dnia 29 listopada 2018 r.
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STAWKI PODATKU OD CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH LUB BALASTOWYCH PRZYSTOSOWANYCH DO 

UŻYWANIA ŁĄCZNIE Z NACZEPĄ LUB PRZYCZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ 

ZESPOŁU POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ 12 T  

o których mowa w § 1 pkt 4 Uchwały 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu 

pojazdów: ciągnik siodłowy 
+ naczepa, ciągnik 

balastowy + przyczepa 
(w tonach) 

Stawka podatku  w 2019 r. (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż oś jezdna 

(osie jezdne) 
z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznane za 

równoważne 

inne systemy zawieszenia 

osi 
jezdnych 

1 2 3 4 

Dwie osie 
12 18 1 547,00 1 719,00 

18 25 1 594,00 1 771,00 

25 31 1 641,00 1 824,00 

31  1 660,00 2 022,00 

Trzy osie i więcej 
12 40 1 622,00 1 803,00 

40  2 070,00 2 660,00 

 
 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/22/18

Rady Miasta Mysłowice

z dnia 29 listopada 2018 r.
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STAWKI PODATKU OD PRZYCZEP LUB NACZEP, KTÓRE ŁĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM 

POSIADAJĄ DOPUSZCZALNĄ MASĘ CAŁKOWITĄ RÓWNĄ LUB WYŻSZĄ NIŻ 12 T, Z WYJĄTKIEM 

ZWIĄZANYCH WYŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ROLNICZĄ PROWADZONĄ PRZEZ PODATNIKA 

PODATKU ROLNEGO  

o których mowa w § 1 pkt 6 Uchwały 

Liczba osi i 
dopuszczalna masa 
całkowita zespołu 

pojazdów:  
naczepa/przyczepa + 
pojazd silnikowy (w 

tonach) 

Stawka podatku w 2019r. (w złotych) 

nie mniej niż mniej 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 18 269,00 272,00 

18 25 321,00 337,00 

25  456,00 586,00 

Dwie osie 
12 28 456,00 479,00 

28 33 640,00 887,00 

33 38 887,00 1 347,00 

38  1 199,00 1 774,00 

Trzy osie i więcej 
12 38 706,00 983,00 

38  983,00 1 336,00 

 
 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/22/18

Rady Miasta Mysłowice

z dnia 29 listopada 2018 r.
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