
UCHWAŁA NR II/8/2018
RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA

z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1445), Rada Gminy Jerzmanowice - Przeginia 
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych:

1. od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej 
pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 628,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie –  980,00 zł

c) powyżej 9 ton – 1 342,00 zł

2. od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub 
wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

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 13 1 508,00 1 750,00

13 14 1 508,00 1 750,00

14 15 1 508,00 1 750,00

15 1 750,00 2 112,00

Trzy osie 

12 17 1 992,00 2 174,00

17 19 1 992,00 2 174,00

19 21 2 112,00 2 234,00

21 23 2 112,00 2 234,00

23 25 2 178,00 2 300,00

25 2 178,00 2 300,00

Cztery osie i więcej
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12 25 2 354,00 2 476,00

25 27 2 354,00 2 476,00

27 29 2 476,00 2 596,00

29 31 2 542,00 2 840,00

31 2 542,00 2 840,00

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3, o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1200,00 zł;

4. od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4, o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,  w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej 
zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia:

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 1 750,00 1 870,00

18 25 1 750,00 1 870,00

25 31 1 870,00 1 992,00

31 36 1 870,00 1 992,00

36 1 936,00 2 196,00

Trzy osie i więcej

12 36 1 936,00 2 234,00

36 40 2 476,00 2 982,00

40 2 476,00 2 982,00

5. od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5, 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 –  300,00 zł;

6. od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6,  które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy 
całkowitej i rodzaju zawieszenia, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego:
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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 18 312,00 402,00

18 25 312,00 402,00

25 420,00 720,00

Dwie osie

12 28 716,00 870,00

28 33 870,00 1 122,00

33 36 1 090,00 1 628,00

36 38 1 750,00 2 112,00

38 1 750,00 2 112,00

Trzy osie i więcej

12 36 1 210,00 1 694,00

36 38 1 210,00 1 694,00

38 1 210,00 1 694,00

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

a) mniejszej niż 22 miejsca – 540,00 zł

b) równej lub większej niż 22 miejsca –  1650,00 zł

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jerzmanowice - Przeginia.

§ 3. 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XIV/95/2015 Rady Gminy Jerzmanowice - 
Przeginia z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r., poz. 7233).
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§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia

Robert Bąbka
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Uzasadnienie do uchwały Nr II/8/2018

Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia

z dnia 29 listopada 2018 r.

Art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445) 
upoważnia i jednocześnie zobowiązuje rady gmin do ustalenia rocznych stawek podatku od środków 
transportowych. Upoważnienie znajdujące się w art. 10 powołanej ustawy wyznacza stawki maksymalne 
podatku uwzględniając kryteria takie jak: rodzaj środka transportowego, masa całkowita pojazdu, liczba osi, 
rodzaj zawieszenia czy liczba miejsc do siedzenia.

Górne granice stawek podatków i opłat lokalnych ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy 
i zostały ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2018r. (M.P. poz. 745).

W celu utrzymania korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej
w zakresie transportu drogowego stawki podatkowe na rok 2019 utrzymano na poziomie niższym od stawek 
maksymalnych.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia

Robert Bąbka
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