
UCHWAŁA NR XXII.192.2016
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 20 października 2016 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od śordków transportowych oraz zwolnień w tym 
podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity:Dz.U. z 2016, poz. 446 z poźn.zm) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o 
podatkach i opłatach lokalnych# (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 716) obwieszczenie Ministra Rozwoju             
i Finansów z dnia 28 lipca 2016  w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 
2017 r. (MP 2016 poz. 779) oraz obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2016 
roku  w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r. (MP z  2016 poz. 979)  
uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach   i opłatach lokalnych, o 
dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  -     663,00 zł.;

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie       -     887,00 zł.;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton            -   1071,00 zł.;

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o 
dopuszczalnej masie  całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej 
masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej 
uchwały;

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy   o podatkach i opłatach 
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu

pojazdów:

a) 3,5 ton do 5,5 ton włącznie  -   887,00 zł.;

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie  - 1071,00 zł.;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton  - 1428,00 zł.;

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów  równej lub wyższej niż 12 ton w 
zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu, zawieszenia według stawek określonych 
w załączniku Nr 2 do  niniejszej uchwały;
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5)  od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach lokalnych, 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)  - 347,00 zł.;

6)  od przeczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach  lokalnych (z 
wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną  przez podatnika podatku 
rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają  dopuszczalną masę całkowitą równą lub 
wyższą niż 12 ton według stawek określonych  w złączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do 
siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca  -      632,00 zł.;

b) równej lub większej niż 22 miejsca – 1785,00 zł.

§ 2. Stawki podatku wymienione w § 1 niniejszej Uchwały dotyczą pojazdów bez względu na rok produkcji 
i wpływ na środowisko.

§ 3. Zwalnia się z podatku środki transportowe służące do dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy 
Dąbrowa Chełmińska.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XV.109.2015 z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku 
(Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego, poz. 4192).

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Kujawsko-Pomorskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Hentrich
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII.192.2016

RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 20 października 2016 r.

W ART. 8 PKT 2 USTAWY

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

Inny system zawieszenia osi 
jezdnych

Dwie osie
12 15 1163,00 1948,00

15 1275,00 2060,00

Trzy osie
12 25 1428,00 2193,00
25 1561,00 2326,00

Cztery osie i więcej
12 25 1561,00 2326,00
25 29 1795,00 2479,00
29 2009,00 2530,00
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII.192.2016

RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 20 października 2016 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH

W ART. 8 PKT 4  USTAWY

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 25 1571,00 1957,00
25 31 1795,00 1957,00
31 1958,00 1957,00

Trzy osie
12 40 1957,00 1957,00
40 2264,00 2493,00
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII.192.2016

RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 20 października 2016 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH

W ART. 8 PKT. 6   USTAWY

Stawki podatku ( w złotych)Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów

Naczepa + pojazd silnikowy
Przyczepa + pojazd silnikowy

(w tonach)

Oś jezdna (osie jezdne)z 
zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za

Inne systemy 
zawieszenia osi

Nie mniej niż Mniej niż równoważne
Jedna oś

12 367,00 643,00
Dwie osie

12 33 683,00 938,00
33 38 1183,00 1377,00
38 1316,00 1928,00

Trzy osie
12 38 1265,00 1550,00
38 1316,00 1734,00

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 3604


		2016-10-25T10:11:33+0000
	Polska
	Agnieszka Makara
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




