
" UCHWALA NR 111.18.2018 
Rady G iny Slubice 

z dnia 11 gr dnia 2018 roku 

w sprawie: 	 okreslenia wysokosci stawe podatku od srodkow transportowy i zwolnien 
od tego podatku. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 oraz art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. samorz'l,dzie gminnym (tekst jedn~lity Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz.1 000, poz. 1349 
i poz.1432) oraz art.8, art.10 ust.l i 2, ~rt. 12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 
o podatkach i oplatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.1445, poz.1669, poz. 
1722, poz. 1693), przy uwzglydnieniu obwfeszczenia Ministra Finans6w z dnia 15 pazdziernika 
2018 r. w sprawie stawek podatku od srod~ ,6w transportowych obowi'l,zuj'l,cych w 2019 r. (M.P. 
z 2018 r.,poz.l 018) i obwieszczenia Minis ra Finans6w z dnia 25 lipca 2018 r. sprawie g6rnych 
granic stawek kwotowych podatk6w i op at lokalnych w 2019 r. (M.P. z 2018 r., poz.745), 
Rada Gminy Slubice uchwala, co nast-rl uje: 

§ 1 

Okresla siy wysokosc stawek podatku od rodk6w transportowych: 

1) Od samochodow ci-rzarowych 0 dopu szczalnej masie calkowitej pojazdu (art,8 pkt,l): 

Wyprodukowanych przed 
r yprOdUkOWanYCh w 2013 roku rokiem 2013 

i p6zniej 

a/powyzei 3 5 tony do 5,5 tony wl!lcznie 538,00 zl 597,00 zl 
b/powyze.i 5,5 ton do 9 ton wl!lcznie 869,00 zl 927,00 zl 
c/powyze.i 9 ton, a ponizej 12 ton 945,00 zl 961,00 zl 

2) Od samochodow ci-rzarowych 0 dOPlJ szczalnej masie calkowitej rownej lub wyzszej 
, .

12 ton z tym, ze w zaleznosci od hczby 4!)SI, dopuszczalneJ masy calkowIteJ pOJazdu 
i rodzaju zawieszenia wed lug stawek 0 reslonych w ponizszej tabeli (art,8 pkt,2): 

Liczba osi dopuszczalna masa C § jezdna(osie jezdne)z zwieszeniem 
lone systemy zawieszenia osi calkowita 	 pneuf atycznym lub zawieszeniem uznanym jezdnychza r6wnowatne 

al posiadaj!!cych dwie osie I 
- nie mniei niz 12 ton- mniei niz 13 ton 783,00 zl 1.78600 zl 

- nie mniei niz 13 ton-mniei niz 14 ton 783,00 zl 1.78600 zl 
- nie mniei niz 14 ton - mniei niz 15 ton 78300 zl 1.786,00 zl 
- nie mniei niz 15 ton 78300 zl 1.786,00 zl 
bl posiada.i!lcych trzy osie 
- nie mniej niz 12 ton- mniej niz 17 ton 1.449,00 zl 2.250,00 zl 
- nie mniei niz 17 ton- mniei niz 19 ton 1.449,00 zl 2.250,00 zl 
- nie mniei niz 19 ton- mniei niz 21 ton 1.449,00 zl 2.250,00 zl 
- nie mniej niz 21 ton- mniej niz 23 ton 1.449,00 zl 2.250,00 zl 
- nie mniej niz 23 ton- mniei niz 25 ton 1.449,00 zl 2.250,00 zl 
- nie mniej niz 25 ton 1.449,00 zl 2.250,00 zl 



Liczba osi dopuszczalna masa 
calkowita O§ jezdna (osie jezdne) z zwieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za rownowaine 

lone systemy zawieszenia osi 
jezdnych 

c/ posiadaj~cych cztery osie i wi~cei 
- nie mniej niz 12 ton- mniej niz 25 ton 2.36100 zl 2.712,00 zl 
- nie mniei niz 25 ton- mniej niz 27 ton 2.361,00 zl 2.712,00 zl 
- nie mniej niz 27 ton- mniej niz 29 ton 2.361,00 zl 2.71200 zl 
-nie mniei niz 29 ton- mniej niz 31 ton 2.361,00 zl 3.180,00 zl 
- nie mniej niz 31 ton 2.361,00 zl 3.180,00 zl 

3) Od ci~gnik6w siodlowych i balastowych przystosowanych do uiywania I~cznie z 
naczep~ lub przyczep~ 0 dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazd6w (art. 8 pkt.3): 

Wyprodukowanych przed Wyprodukowanych w 2013 roku 
rokiem 2013 i poiniej 

od 3,5 tony i ponitej 12 ton 1.425,00 zl 1.568,00 zl 

4) Od ci~gnik6w siodlowych i balastowych przystosowanych do uiywania I~cznie 
z naczep~ lub przyczep~ 0 dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazd6w r6wnej lub 
wyzszej niZ 12 ton (art.8 pkt.4): 

Liczba osi i dopuszczalna masa O§ jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem 
calkowita zespolu pojazd6w: cillgnik pneumatycznym lub zawieszeniem 

lone systemy zawieszenia osi 
jezdnych siodlowy + naczepa, ci1lgnik balastowy uznanym za rownowatne 

+ przyczepa ( w tonach) 
a/ posiadaj1lcych dwie osie 

-nie mniej nit 12 ton- mniej nit 18 ton 2.019,00 zl 2.224,00 zl 

-nie mniej nit 18 ton- mniej nit 25 ton 2.019,00 zl 2.224,00 zl 

-nie mniej nit 25 ton- mniej nit 31 ton 2.019,00 zl 2.224,00 zl 

- nie mniej nit 31 ton 2.019,00 zl 2.224,00 zl 

b/posiadaj1lcych trzy osie i wi~cej 

- nie mniej nit 12 ton- mniej nit 40 ton 1.784,00 zl 2.458,00 zl 

- nie mniej nit 40 ton 2.467,00 zl 3.180,00 zl 

5) Od przyczep lub naczep, kt6re I~cznie z pojazdem silnikowym posiadaj~ 

dopuszczaln~ mas~ calkowit~ od 7 ton i ponizej 12 ton, Z wyj~tkiem zwi~zanych 

wyl~cznie z dzialalnosci~ rolnicz~ prowadzon~ przez podatnika podatku 
rolnego (art.8 pkt.S): 

Wyprodukowanych w 2013 roku i poiniej Wyprodukowanych przed rokiem 2013 

od 7 ton i ponitej 12 ton 966,00 zl 1.100,00 zl 



6)Od przyczepy lub naczepy, ktore ~cznie z pojazdem silnikowym posiadaj~ 

dopuszczaln~ mas~ calkowit~ rown~ ub wyzsz~ niz 12 ton, z wyj~tkiem zwi~zanych 
wyl~cznie z dzialalnosci~ rolnicz~ pI owadzon~ przez podatnika podatku rolnego 
(a rt,8 pkt,6): 

Liczba osi i dopuszczalna masa catkowita 
zespotu pojazd6w: naczepa/przyczepa + pojad Os jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem In ne systemy 

pneumatycznym tub zawieszeniem silnikowy ( w tonach) zawieszenia osi jezdnych
uznanym za r6wnowazne 

al posiadajllcych jednll os 

- nie mniej nit 12 ton - mniej nit 18 ton 455,00 zt 811,00 zt 

- nie mniej nit 18 ton mniej nit 25 ton 455,00 zt 811,00 zt 

- nie mniej nit 25 ton 455,00 zt 811,00 zt 

bl posiadajllcych dwie osie 

- nie mniej nit 12 ton- mniej nit 28 ton '. , 
~ ~(I Vi 1.641,00 zt 1.855,00 zt 

I 
- nie mniej nit 28 ton mniej nit 33 ton . 1.641,00 zt 1.855,00 zt 

- nie mniej nit 33 ton- mniej nit 38 ton 1.641,00 zt 1.855,00 zt I 
- nie mniej nit 38 ton 1.641,00 zt 2.132,00 zt 

cl posiadajllcych trzy osie i wi~cej I 
-nie mniej nit 12 ton - mniej nit 38 ton 1.345,00 zt 1.867,00 zt 

- nie mniej nit 38 ton 1.345,00 zt 1.867,00 zt 

7) Od autobusow w zaleznosci od liczb) miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy 
(art,8 pkt,7): 

Wypro dukowanych w 2013 roku Wyprodukowanych przed rokiem 2013 
i p6:tniej 

al mniejszej nit 22 miejsca 1.257,00 zt 1.354,00 zt 

b/rownej lub wi~kszej nit 22 1.814,00 zt 1.924,00 zt 
miejsca 

§2 

1. Zwalnia si(( od podatku od srodk6w tnmsportowych auto busy wykorzystywane wyhtcznie 
do przewozu dzieci do i ze szk61. I 

2. Zwolnienie, 0 kt6ryrn rnowa w ust.1, te obejrnuje srodk6w transportowych zwi,!zanych 
z prowadzeniern dzialalnosci gospoda czej. 

§3 

Podatek od srodk6w transportowych plI ny jest bez wezwania, na rachunek budzetu Gminy 
Slubice lub w kasie Urz((du Grniny Slubi e. 

§4 

Wykonanie uchwaly powierza siy W 6jti wi Grniny Slubice. 



§5 

Traei moe uehwala Nr XXXL184.20 17 z dnia 01 grudnia 2017 roku Rady Gminy Slubiee w 
sprawie okreslenia wysokosei stawek podatku od srodk6w transportowyeh i zwolnien od tego 
podatku. 

§6 

Uehwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzydowym Wojew6dztwa Mazowieekiego 
i wehodzi w zycie z dniem 1 styeznia 2019 roku. 

enon Januszewski 

http:XXXL184.20


• 


UZA ADNIENIE 
do Uchw~ty nr 111.18.2018 

Rady Gminy Slubice 
z dnia 11 grudnia 2018 roku 

Uchwala stanowi wykonanie dyspozycji awartej wart. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. 0 podatkach i oplatach lokalnych 0 ·liguj ,!cej Radt( Gminy do okreslenia stawek podatku 
od srodkow transportowych. 
Zawarte w uchwale stawki podatku zgodn S,! z zalozeniami do budzetu Gminy Slubice na 2019 
rok, zakladaj,!cymi wzrost stawek do wyso osci stawek okreslonych na 2019 rok przez Ministra 
Finansow w drodze obwieszczenia. 
W obwieszczeniu z dnia 15 pazdziemika 2 18 r. zrealizowano dyspozycjt( art. 12b ust. 4 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach i op~atach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz.1018) zgodnie 
z ktor'! ogloszono minimalne stawki P10datku od srodkow transportowych okreslone w 
zal,!cznikach nr 1 -3 do ustawy, ObOWi'!~z.'!ce w 2019 r. 
Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 s cznia 1991 r. 0 podatkach i oplatach lokalnych (Dz. 
U. z 2016 r., poz.716) minister wlasciwy do spraw finansow publicznych oglasza, w drodze 

obwieszczenia, w Dzienniku Urzt(dowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" gome 

granice stawek kwotowych podatkow Ji oplat lokalnych, w tym podatku od srodkow 

transportowych (art. 10 ust. 1). W obwies czeniu z dnia 25 lipca 2018 r. dokonano przeliczenia 

gomych granic stawek kwotowych na 20 9 r. zgodnie ze wskaZnikiem wzrostu cen towarow i 

uslug konsumpcyjnych w pierwszym pOlrf czu 2018 r. w stosunku do pierwszego polrocza 2017 

r. ktory wyniosl 101,6 oznacza wzrost cen 0 1,6 % ( wskaznik inflacji) . 

W przygotowanej uchwale w sprawie ?kreslenia wysokosci stawek podatku od srodkow 

transportowych na 2018 r. podwyzszono stawki podatku dla poszczegolnych rodzajow srodkow 

transportowych srednio 0 1,6 %. 



