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Interpelacja 

 

Na podstawie §41 Statutu Miasta Sandomierza – (przyjętego Uchwałą Rady Miasta 

Sandomierza Nr X/80/2011 z dnia 26 sierpnia 2011) – składam interpelację następującej 

treści: 

W sprawie podatku od środków transportowych. 

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach, osobami zobowiązanymi do płacenia 

podatku od środków transportu są osoby i podmioty na które zarejestrowane są na terenie 

kraju: 

1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej (dalej: DMC) powyżej 3,5 tony, lub 

2) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub 

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, lub 

3) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 

całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 

przez podatnika podatku rolnego, lub 

4) autobusy. 

W/wymieniony akt prawny wskazuje również, iż   podatek ten płaci na rzecz tej gminy, 

na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku 

przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone 

jednostki organizacyjne - gminy, na terenie której znajduje się zakład lub jednostka 

posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu. W przypadku współwłasności 

środka transportowego wpłaty dokonuje się na rzecz gminy odpowiedniej dla osoby lub 

jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym 

pojazdu. 

W tym miejscu należy podkreślić, że z uzyskanych przez moją osobę informacji 

wynika, iż osoby zobowiązane do uiszczenia przedmiotowego podatku przenoszą swoją 

działalność na teren gminy Dwikozy, gdzie podatek ten jest najniższy. 

Wobec powyższego proszę o przygotowanie porównania wysokości podatku od 

środków transportu Gminy Miejskiej Sandomierz i ościennych gmin: 

- Dwikozy, 

- Samborzec,  

- Obrazów, 

- Tarnobrzeg 

Data: 19.10.2015r. 



W odpowiedzi na niniejszą interpelację  wnoszę również  o podanie przyczyn jakie 

legły przy ustaleniu wysokości podatku od środków transportu, tym bardziej, że ustawa 

przewiduje 3 grupy zwolnień: zwolnienia ustawowe, zwolnienia poprzez zwrot oraz 

zwolnienia fakultatywne, które to ostatnie wprowadza każda rada gminy w dowolny sposób, 

ale tylko w odniesieniu do samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych 

oraz przyczep i naczep o DMC poniżej 12 ton oraz w stosunku do autobusów, zaś  

w odniesieniu do pojazdów „dużych”, tj. o DMC co najmniej 12 ton –mogą być ustalane 

stawki podatkowe częściowo niższe, niż ustawowe. 

Proponuję aby w Gminie Miejskiej Sandomierz zwolnić z podatku od środków 

transportowych pojazdy wykorzystywane wyłącznie do przewozu osób z upośledzeniem 

umysłowym. 

Mając na uwadze przedstawione wyżej okoliczności  proszę jednocześnie  

o przygotowanie porównania i przedstawienie propozycji zmian w stawkach podatku od 

środków transportu dla Gminy Miejskiej Sandomierz, które wychodziłyby naprzeciw 

oczekiwaniom podatników prowadzących działalność w sektorze transportu, uwzględniały 

aktualną sytuację rynku lokalnego oraz krajowego, w tym ciągły wzrost obciążeń 

ponoszonych przez przedsiębiorców z tytułu zakupu paliwa czy opłat za przejazd 

autostradami i drogami krajowymi, a nadto zmierzały do aktywizacji przedsiębiorców, 

zarówno lokalnych, jak i tych spoza terenu Gminy Miejskiej Sandomierz oraz zachęcenia ich 

do rejestrowania nowych pojazdów na terenie naszej Gminy.  

Na zakończenie wnoszę  również o przygotowanie podsumowanego wykazu 

wpływów z podatku od środków transportu Gminy Miejskiej Sandomierz w roku 2007 i 2014 

(wyłącznie te lata) w celu wykazania czy obecne stawki obowiązującego podatku pomimo 

jego wysokości w rezultacie nie doprowadziły do ogólnego spadku wpływów  

z przedmiotowego podatku. 

 

Z poważaniem 


