
                                                                            

Uchwała Nr XLIX/127/2017 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 30 listopada 2017 roku 

 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity :  Dz.U. z 2017 r., 

poz. 1875 ) oraz  art. 10 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity:        Dz. 

U. z 2017 r., poz.1785 ) oraz Obwieszczenia Ministra Rozwoju i  Finansów z dnia 28 lipca 2017 r.  w sprawie górnych  granic 

stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018r. ( Monitor Polski z dnia 9 sierpnia  2017 r.,  poz. 800) oraz 

Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2017 r.  w sprawie stawek podatku od środków 

transportowych obowiązujących  w 2018r. ( Monitor Polski z dnia 16 października  2017 r.,  poz. 941). 

Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1 

Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych w następującej wysokości : 

 

1.  Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton: 

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku w złotych 

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie 630,00 

powyżej 5,5 do 9 włącznie 955,00 

powyżej 9 i poniżej 12 ton 1113,00 

 

2.  Samochody ciężarowe 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 

oś (osie)jezdna (e)z zawieszeniem  

pneumatycznym lub zawieszeniem  

uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych 

                                                                                                                   Dwie osie 

12 15 1840,00 1930,00 

15  2038,00 2148,00 

                                                                                                                   Trzy osie 

12 23 2190,00 2256,00 

23  2304,00 2364,00 

                                                                                                            Cztery osie i więcej 

12 29 2414,00 2526,00 

29  2414,00 2745,00 

 

3.  Ciągniki siodłowe i  balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą        o 

dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton : 

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku w złotych 

od 3,5 i poniżej 12 1388,00 

 

4.  Ciągniki siodłowe i  balastowe przystosowane 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 + przyczepa ( w tonach ) 

 

Stawka podatku w złotych 

  nie mniej niż    mniej niż 

oś (osie) jezdna( e) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem  

uznanym za  równoważne 

           inne systemy zawieszenia  

                      osi jezdnych 

                                              Dwie osie 

12 31 1714,00 1898,00 

31  1930,00 2176,00 

                                                    Trzy osie i więcej 

12 40 2135,00 2135,00 

40  2400,00 2835,00 



 

        

5. Przyczepy i naczepy, 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. 

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku w złotych 

Od 7 i poniżej 12 1118,00 

 

 

6. Przyczepy i naczepy, 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  1388,00 1442,00 

                                       Dwie Osie  

12 28 1497,00 1552,00 

28 38 1606,00 1660,00 

38  1876,00 1930,00 

                                     Trzy osie i więcej 

12  1388,00 1476,00 

 

 

7. Od autobusów, w  zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy : 

Liczba miejsc do siedzenia Stawka podatku w złotych 

mniejsza niż 22 miejsca 1118,00 

równej lub większej niż 22 miejsca 1702,00 

 

 

 

§ 2 

 

Traci moc uchwała Nr XVIII/98/2015 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 listopada 2015 roku  w sprawie 

ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.   

 

 



 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z treścią art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (tekst jednolity: Dz. U z 2017 r., poz.1785)  Rada Gminy w drodze uchwały określa 

wysokość stawek podatku od środków transportowych na dany rok podatkowy  z tym, że stawki 

te nie mogą na podstawie art. 20 ust.2 przekroczyć rocznych stawek ogłoszonych przez Ministra 

Rozwoju i Finansów.  

Stawki określone w projekcie mieszczą się w granicach kwot maksymalnych określonych w 

Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic 

stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (Monitor Polski z dnia 9 sierpnia 

2017 r. poz. 800)  jak również stawek minimalnych określonych w Obwieszczeniu Ministra 

Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2017 r. (Monitor Polski z dnia  16 października 2017 

r. poz.941). 

 

W przedłożonym projekcie uchwały kwotowy wzrost stawek podatku w stosunku do roku 2017 

wynosi 20 zł na każdy rodzaj środka transportowego. 

 

Uchwałę dostosowano do obowiązujących przepisów. 

 

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznaje się za uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


