
UCHWAŁA NR II/15/2018
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 27 listopada 2018 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 
994 ze. zm.) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1445 ze zm.) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie 
stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r. (MP z 2018 r. poz. 1018), oraz 
Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych 
podatków i opłat lokalnych na rok 2019 r. (M.P z 2018 r. poz. 745)Rada Miejska w Głuszycy uchwala co 
następuje: 

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych w wysokości: 

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 tony włącznie 730,00 zł. 

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1.170,00 zł. 

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1.380,00 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 1470 1580
13 14 1528 1620
14 15 1548 1654
15 więcej 1550 1686

Trzy osie
12 17 1574 1702
17 19 1596 1732
19 21 1618 1766
21 23 1638 1798
23 25 1660 1828
25 więcej 1680 1860

Cztery osie i więcej
12 25 1880 1998
25 27 1902 2144
27 29 1932 2304
29 31 1988 2584
31 więcej 2040 2584

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton: 1.585,00 zł. 

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: 

liczba osi i dopuszczalna masacałkowita zespołu pojazdów: 
ciągniksiodłowy + naczepa, ciągnik balastowy+ przyczepa( tony)

 stawka podatku ( w złotych)
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nie mniej niż mniej 
niż 

oś jezdni (osie jezdne) zzawieszeniem 
pneumatycznymlub zawieszeniem uznanym 

zarównoważne 

inne 
systemyzawiesze
nia osijezdnych

1 2 3 4
Dwie osie

12 więcej 1532 2054
Trzy osie i więcej

1 40 1894 2212
40 więcej 1914 2680

5) od przyczep i naczep, 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: 1.384,00 zł 

6) od przyczep i naczep, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada 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 masacałkowita zespołu pojazdów:pojazd 
silnikowy+ naczepa ( przyczepa)(w tonach)

 stawka podatku ( w złotych)

nie mniej niż mniej 
niż 

oś jezdna (osie jezdne)z 
zawieszeniempneumatycznym lubzawieszeniem 

uznanym zarównoważne 

inne 
systemyzawieszeni

a osijezdnych
1 2 3 4

Jedna oś
12 więcej 1290 1512

Dwie osie
12 38 1354 1596
38 więcej 1378 1816

Trzy osie i więcej
12 38 1398 1612
38 więcej 1418 1828

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

a) mniejszej niż 22 miejsca 1.584,00 zł 

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca 1.960,00 zł

8) od środków transportowych posiadających sprawny katalizator spalin: 

- od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 700,00 zł 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.120,00 zł 

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1.320,00 zł

- od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy 

a) mniejszej niż 22 miejsca 1.510,00 zł 

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca 1.885,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIV/297/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuszycy 

Grzegorz Milczarek
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Uzasadnienie
Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Głuszyca 
należy do ustawowych kompetencji Rady Miejskiej w granicach określonych stosownymi przepisami prawa czyli 
z uwzględnieniem minimalnych i górnych stawek. Stawki od środków transportowych ulegają przeliczeniu na 
następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług. Wskaźnik ten 
każdego roku określa Minister Finansów. Stawki obowiązujące w 2019 roku są niższe od stawek określonych 
w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów na 2019 rok. 
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