
Uchwała nr XXX/219/2017 

Rady Gminy Sieroszewice 

z dnia 19 października 2017 roku 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

 na 2018 rok 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz  art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z  2017 r. poz. 1785 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.    Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy  

          Sieroszewice na 2018 rok: 

 

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie –  516,00 zł 

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 777,00 zł 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 841,00 zł 

 

2) 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 

Oś jezdna (osie jezdne) z 

zawieszeniem 

pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

Inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych 

1 2 3 4 

Dwie osie 

12 13 400,00 zł 530,00 zł 

13 14 410,00 zł 540,00 zł 

14 15 430,00 zł 560,00 zł 

          15  541,00 zł              1300,00 zł 

Trzy osie 

12 17 500,00 zł 630,00 zł 

17 19 510,00 zł 640,00 zł 

19 21 530,00 zł 660,00 zł 

21 23 650,00 zł              1000,00 zł 

23 25                 1000,00 zł              1700,00 zł 

          25                  1200,00 zł              1700,00 zł 

Cztery osie i więcej 

12 25                    900,00 zł               1030,00 zł 

25 27   910,00 zł 1210,00 zł 

27 29 1210,00 zł 2010,00 zł 

29 31 1900,00 zł 2850,00 zł 

          31 1900,00 zł 2850,00 zł 

 



3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie  

z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 

3,5 tony i poniżej 12 ton – 1036,00 zł , 

 

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego 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 jezdna (osie jezdne) z 

zawieszeniem 

pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

Inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych 

Dwie osie 

       12 18  500,00 zł  630,00 zł 

       18 25  510,00 zł  640,00 zł 

       25 31  550,00 zł  900,00 zł 

            31              36 włącznie 1700,00 zł 1900,00 zł 

 powyżej 36  1700,00 zł 2430,00 zł 

Trzy osie i więcej 

    12 40 1400,00 zł 1700,00 zł 

           40 1900,00 zł 2500,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5) od 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                

- 324,00 zł , 

 

6) od 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        18 324,00 zł 388,00 zł 

18         25 388,00 zł 454,00 zł 

           25  460,00 zł 728,00 zł 

Dwie osie 

12         28 388,00 zł 454,00 zł 

28         33 794,00 zł              1102,00 zł 

33         36 włącznie                 1102,00 zł              1674,00 zł 

powyżej 36                 1488,00 zł              2202,00 zł 

Trzy osie i więcej 

12 38 876,00 zł              1221,00 zł 

           38                  1221,00zł              1660,00 zł 

 

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 

   a) mniejszej niż 22 miejsca –1000,00 zł 

   b) równej lub większej niż 22 miejsca  – 1660,00 zł 

 

§ 2.      Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice. 

 

§ 3.       Uchwała podlega rozplakatowaniu  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sieroszewice         

              oraz na terenie Gminy Sieroszewice. 

 

§  4.      Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym          

Województwa  Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. 

 

 

 

                                                                              

  

     

 



 

UZASADNIENIE 

do Uchwały nr XXX/219/2017 

Rady Gminy Sieroszewice 

z dnia 19 października 2017 roku 

 
 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

na 2018 rok 

 

 

Rada Gminy  Sieroszewice na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art.10 ust.1 i 2 ustawy  

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785  

z późn. zm.), określiła wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2018, 

które zostają bez zmian w stosunku do roku 2017, ze względu na trudną sytuację 

mieszkańców. 

Stawki podatku od środków transportowych przyjęte w uchwale uwzględniają 

uwarunkowania wynikające z obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie 

górnych granic stawek kwotowych  podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P. z 2017 r. poz. 

800) wydanego na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  

i opłatach lokalnych i obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie stawek podatku 

od środków transportowych   obowiązujących w 2018 r. (M.P. z 2017 r. poz. 941) wydanego 

na podstawie art.12 b ust.4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 
   


