
UCHWAŁA NR XXX/198/2017
RADY GMINY PRZESMYKI

z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
2017 r. poz. 1875) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1785) uchwala się, co następuje:

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

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie -  460 zł;

2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 627 zł;

3) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton -  627 zł;

4) równej lub wyższej niż 12 ton - zgodnie z poniższą tabelą:

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita (w tonach)

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

Inne systemy 
zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż mniej niż Stawka podatku (w zł) Stawka podatku (w zł)
1 2 3 4

Dwie osie
12 13 627 627
13 14 627 627
14 15 627 753
15 753 1705

Trzy osie
12 17 193 744
17 19 337 1098
19 21 693 1098
21 23 897 1379
23 25 1379 2148
25 1379 2148

Cztery osie i więcej
12 25 897 911
25 27 910 1418
27 29 1418 2252
29 31 2256 3130
31 2256 3130

2. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1) od 3,5 tony i poniżej 12 ton -  714 zł;

2) równej lub wyższej niż 12 ton - zgodnie z poniższą tabelą:

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów 

(w tonach)

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

Inne systemy 
zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż mniej niż Stawka podatku (w zł) Stawka podatku (w zł)
1 2 3 4

Dwie osie
12 18 1098 1098
18 25 1445 1445
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25 31 1445 1445
31 1924 2419

Trzy osie i więcej
12 40 1696 2345
40 2345 3130

3. od przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej łącznie z pojazdem silnikowym z wyjątkiem 
związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

1) od 7 ton i poniżej 12 ton -  59 zł;

2) równej lub wyższej niż 12 ton - zgodnie z poniższą tabelą:

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów 

(w tonach)

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

Inne systemy 
zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż mniej niż Stawka podatku (w zł) Stawka podatku (w zł)
1 2 3 4

Jedna oś
12 18 211 211
18 25 243 435
25 435 765

Dwie osie
12 28 284 422
28 33 836 1158
33 38 1158 1757
38 1564 2315

Trzy osie i więcej
12 38 903 1255
38 1283 1744

4. od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

1) mniejszej niż 22 miejsca - 1937,00 zł,

2) równej lub większej niż 22 miejsca - 2449,00 zł.

§ 2. Podatek płatny jest bez wezwania u sołtysów wsi będących inkasentami lub na rachunek Urzędu Gminy 
w Przesmykach w dwóch ratach: do 15 lutego i 15 września.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIX/143/2016 Rady Gminy Przesmyki z dnia 22 listopada 2016 r.                      
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2017.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2018 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Lipiński
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Uzasadnienie

W uchwale zrealizowano dyspozycję przewidziane w art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. 2017 r. poz. 1785), zgodnie z którym Rada Gminy określa, w drodze uchwały,
wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka
transportowego nie może przekroczyć stawek ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 28 lipiec 2017 r. opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 9 sierpnia 2017 r. poz. 800 w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. oraz nie może być niższa od stawek
określonych w załącznikach nr 1-3 do Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 6 października 2017 r.
poz. 941 opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 16 październik 2017 r. w sprawie stawek podatku od
środków transportowych obowiązujących w 2018 r.

W świetle powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Lipiński 
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