
UCHWAŁA NR XLIII/230/2017
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE

z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1785), obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów 
z dnia 16 października 2017r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018r. 
(M.P. z 2017r. poz. 941) oraz obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie 
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018r. (M.P. z 2017r. poz. 800) uchwala się, 
co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych na 2018 rok obowiązujące na 
terenie miasta i gminy:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

Wyszczególnienie Stawki w zł
1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 588
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.020
3) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton 1.355

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita (w tonach) Stawki 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 2.195 2.247

18 i więcej 2.297 2.325
Trzy osie

12 18 2.195 2.221
18 26 2.235 2.271

26 i więcej 2.271 2.387
Cztery osie i więcej

12 26 2.271 2.298
26 i więcej 2.363 3.127

3. 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:

Wyszczególnienie Stawki w zł
1) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 1.609
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.724
3) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton 1.853

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Stawka podatku (w złotych)Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: 
ciągnik siodłowy + naczepa, 

ciągnik balastowy + przyczepa (w 
tonach)

Oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 
równoważne

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych
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Nie mniej niż Mniej niż
Dwie osie

12 18 2.178 2.247
18 31 2.209 2.418

31 i więcej 2.221 2.418
Trzy osie

12 40 2.221 2.298
40 i więcej 2.298 3.129

5.  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 - stawka podatku  512,00 zł.

6. Od przyczep i naczep, 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:

Stawki podatku (w złotych)Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: 
naczepa/przyczepa + pojazd 

silnikowy (w tonach)
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 18 512 637
18 28 537 894

28 i więcej 894 1020
Dwie osie

12 28 637 766
28 38 1.278 1.659

38 i więcej 1.545 2.235
Trzy osie

12 38 958 1.278
38 i więcej 1.403 1.685

7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

Wyszczególnienie Stawki w zł
1) mniej niż 22 miejsca 1.020
2) równej lub wyższej niż 22 miejsca 2.042

§ 2. Wykonanie uchwały powierza  się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady

Przemysław Stefański
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UZASADNIENIE

do projektu uchwały Nr XLIII/230/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na 2018 rok.

Zgodnie z art. 10 ustawy z z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych rada
gminy, w drodze uchwały, określa stawki podatku od środków transportowych, z tym że stawki nie
mogą być niższe od stawek minimalnych, ani wyższe od stawek maksymalnych określonych przez
ustawodawcę.

W związku ze wzrostem górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach
lokalnych wynikającym z obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017r.
proponuje się podwyżki stawek podatku od środków transportowych w roku 2018 w stosunku do
roku 2017 średnio o 1,9 % (dla wartości skrajnych od 11 zł do 58 zł rocznie).

Podatek od środków transportowych jest dochodem własnym gminy, a podwyższenie
wysokości stawek umożliwi pozyskanie dodatkowych wpływów do budżetu gminy. W związku z
powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe.

Projektodawcą uchwały jest Burmistrz Gniewkowa.

Przygotowała: K. Rogalska
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