
 

 

 UCHWAŁA NR XXX/230/17 

RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ 

z dnia 31 października 2017 r. 

 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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1875) i art 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1785) Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej uchwala, co następuje:  

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych od jednego środka transportowego:  

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu  powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:    

Lp.

  

Dopuszczalna masa całkowita 

(w tonach)  

Roczna stawka podatku 

(w złotych)  

Roczna stawka podatku dla pojazdu 

posiadającego normę EURO 

1.  powyżej 3,5 – 5,5 włącznie  816,00  694,00  

2.  powyżej 5,5 – 9 włącznie  1.367,00  1.173,00  

3.  powyżej 9 – poniżej 12  1.640,00  1.367,00  

2) 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:    

Lp.

  

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane  

do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, 

nacisk na siodło (w tonach) 

Roczna stawka 

podatku  

(w złotych) 

Roczna stawka podatku dla 

pojazdu posiadającego normę 

EURO 

1.  do 5 ton włącznie  1.714,00  1.428,00  

2.  powyżej 5 ton i poniżej 12 ton  1.907,00  1.489,00  

3) od przyczepy i naczepy, która 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)  Roczna stawka podatku (w złotych)  

od 7 ton i poniżej 12 ton  1.640,00  

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

Lp.  Liczba miejsc do 

siedzenia  

Roczna stawka podatku  

(w złotych)  

Roczna stawka podatku dla pojazdu posiadającego 

normę EURO  

1.  od 10 do 15 miejsc  1.530,00  1.122,00  

2.  od 16 do 21 miejsc  1.937,00  1.428,00  

3.  od 22 miejsc 

i więcej  

2.448,00  1.938,00  
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5) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:    

 Lp. 

  

 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   

1.  12  15  1.530,00  1.816,00  

2.  15    1.816,00  2.091,00  

 TRZY OSIE   

3.  12  17  1.530,00  1.816,00  

4.  17  23  1.816,00  2.091,00  

5.  23  25  2.091,00  2.366,00  

6.  25    2.234,00  2.499,00  

 CZTERY OSIE I WIĘCEJ   

7.  12  25  1.816,00  2.091,00  

8.  25  27  2.091,00  2.366,00  

9.  27  31  2.499,00  2.805,00  

10.  31    2.805,00  3.111,00  

6) 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:    

 Lp. 

  

 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  

1  2  3  4  

 DWIE OSIE   

1.  12  18  1.683,00  1.816,00  

2.  18  31  1.958,00  2.030,00  

3.  31    2.091,00  2.417,00  

 TRZY OSIE  I WIĘCEJ 

4.  12  40  2.234,00  2.417,00  

5.  40    2.499,00  3.050,00  

7) 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:    

 Lp. 

  

 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  

1  2  3  4  
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 JEDNA OŚ   

1.  12  25  1.326,00  1.469,00  

2.  25    1.408,00  1.540,00  

 DWIE OSIE   

3.  12  33  1.397,00  1.540,00  

4.  33  38  1.540,00  1.714,00  

5.  38    2.091,00  2.244,00  

 TRZY OSIE  I WIĘCEJ 

6.  12  38  1.816,00  1.907,00  

7.  38    2.224,00  2.417,00  

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych pojazdy służące realizacji zadań 

z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem pojazdów o których mowa 

w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XIX/158/16 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 15 listopada 2016 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku. 

 

Przewodniczący Rady: 

A. Maksymczyk 
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