
         

UCHWAŁA Nr XLVI.471.2018 

RADY GMINY ZŁOTÓW                                  

z dnia 17 października 2018 r. 

     
 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

 

 
       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 10 w związku z art. 20 

ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r.          

poz. 1445 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:  

 

 

         §  1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych zgodnie            

z załącznikami 1 – 4 do niniejszej uchwały: 

 

 

         §  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

 

 

       §  3. Traci moc Uchwała Nr XXII.225.2016 Rady Gminy Złotów z dnia 27 października 

2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz 

Uchwała Nr XXIII.239.2016 Rady Gminy Złotów z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie 

wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych. 

 

 

         §  4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do ustalenia podatku od dnia 

1 stycznia 2019 r. 
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI.471.2018 

Rady Gminy Złotów z dnia 17 października 2018  r.  

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych. 

 

 

Stawki podatku 
 

 

      1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

 
 Stawka 

podstawowa 

a/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 588,00 zł 

b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 948,00 zł 

c/ powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1.152,00 zł 

 

 

2. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie      

z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

 
 Stawka 

podstawowa 

a/ od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony 732,00 zł 

b/ od 5,5 tony i poniżej 9 ton 1.068,00 zł 

c/ od 9 ton i poniżej 12 ton 1.080,00 zł 

 

 

3. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 

dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych 

wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 

 
 Stawka 

podstawowa 

  od 7 ton i poniżej 12 ton 780,00 zł 

 

 

4.   od autobusów, w zależności od miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 

 
 Stawka 

podstawowa 

a/ mniejszej niż 22 miejsca 732,00 zł 

b/ równej lub większej niż 22 miejsca 1.620,00 zł 
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr  XLVI.471.2018 

Rady Gminy Złotów z dnia 17 października 2018  r.  

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych. 

 

 

 

 

Stawki podatku 

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

 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita (w tonach) 
Stawka podatku (w złotych) 

 

nie mniej niż 

 

mniej niż 

osie jezdne z zawieszeniem 

pneumatycznym  lub 

zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

 

inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych 

 

Dwie osie 

12 13 1.428,00 zł 1.620,00 zł 

13 14 1.428,00 zł 1.620,00 zł 

14 15 1.620,00 zł 1.836,00 zł 

15  1.692,00 zł 1.920,00 zł 

. 

Trzy osie 

12 17 1.488,00 zł 1.692,00 zł 

17 19 1.488,00 zł 1.692,00 zł 

19 21 1.692,00 zł 1.920,00 zł 

21 23 1.692,00 zł 1.920,00 zł 

23 25 1.956,00 zł 2.232,00 zł 

25  1.956,00 zł 2.232,00 zł 

 

Cztery osie i więcej 

12 25 1.548,00 zł 1.752,00 zł 

25 27 1.956,00 zł 2.232,00 zł 

27 29 1.956,00 zł 2.232,00 zł 

29 31 2.232,00 zł 2.700,00 zł 

31  2.232,00 zł 2.700,00 zł 
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Załącznik nr 3 do Uchwały Nr  XLVI.471.2018 

Rady Gminy Złotów z dnia 17 października 2018  r.  

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych. 

 

 

 

 

Stawki podatku 

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 

 

 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita zespołu pojazdów: 

ciągnik siodłowy + naczepa, 

ciągnik balastowy + naczepa 

(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 

 

Dwie osie 

12 18 1.284,00 zł 1.452,00 zł 

18 25 1.584,00 zł 2.232,00 zł 

25 31 1.584,00 zł 2.232,00 zł 

31  1.956,00 zł 2.328,00 zł 

 

Trzy osie i więcej  

12 40 1.692,00 zł 2.244,00 zł 

40  2.232,00 zł 2.868,00 zł 
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Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVI.471.2018 

Rady Gminy Złotów z dnia 17 października 2018  r.  

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych. 

 

 

 

 

Stawki podatku 

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 

 

 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita zespołu pojazdów: 

naczepa/przyczepa + 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 1.092,00 zł 1.248,00 zł 

18 25 1.248,00 zł 1.428,00 zł 

25  1.452,00 zł 1.548,00 zł 

 

Dwie osie 

12 28 1.152,00 zł 1.308,00 zł 

28 33 1.392,00 zł 1.548,00 zł 

33 38 1.392,00 zł 1.548,00 zł 

38  1.560,00 zł 1.920,00 zł 

 

Trzy osie i więcej 

12 38 1.536,00 zł 1.584,00 zł 

38  1.740,00 zł 1.980,00 zł 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XLVI.471.2018 Rady Gminy Złotów 

z dnia 17 października 2018 r. 

 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

 

                     

         Zgodnie z art. 10 i art. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445) Rada Gminy określa wysokość stawek oraz może 

wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe w podatku od środków transportowych. 

 

         Zgodnie z art. 20 w/w ustawy górne granice stawek kwotowych w podatku od środków 

transportowych ogłasza Minister właściwy do spraw finansów publicznych w drodze 

obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wg 

wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018 r. Prezes GUS 

ogłosił w/w wskaźnik dnia 17 lipca 2018 r. w M. P. poz.702 - wskaźnik 101,6 (wzrost cen       

o 1,6%). Minister Finansów obowiązany jest również do przeliczania stawek minimalnych 

zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października 

danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. 

 

Wysokość stawek minimalnych określa się dla: 

- samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, 

- ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub 

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, 

- 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 od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy w 2019 r.   

w niewielkim stopniu uległy podwyższeniu w stosunku do stawek obowiązujących w 2018 r. 

W przypadku  samochodów ciężarowych oraz ciągników siodłowych i balastowych  

o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 12 t, przyczep i naczep o dopuszczalnej masie 

całkowitej od 7 t do 12 t, a także w przypadku autobusów stawka została podwyższona  

o 12,00 zł. Natomiast w przypadku samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych  

i balastowych oraz przyczep i naczep o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 t stawka 

została podwyższona o 24,00 zł. Proponowane stawki podatku od środków transportowych 

mieszczą się w przedziale określonym przepisami prawa o podatkach i opłatach lokalnych tj. 

są większe od stawek minimalnych i jednocześnie nie przewyższają stawek maksymalnych.                                            

                                                

                                                      

 

 

 

                                                                                                    


