
UCHWAŁA NR XXXIII/248/2017
RADY GMINY WIŚLICA

z dnia 30 listopada 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 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1875) oraz art.10 i art. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1785 z późn.zm) w związku z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. 
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (Monitor Polski z 2017 r. 
poz. 800) oraz Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stawek 
podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 r. (Monitor Polski z 2017 r., poz.941)

Rada Gminy Wiślica uchwala, co następuje:

§ 1. 

Określa się wysokość stawek podatku od posiadania środków transportowych na rok 2018 w sposób 
następujący:

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

a)  powyżej 3, 5 tony do 5, 5 tony włącznie 450 zł

b)  powyżej 5, 5 tony do 9 ton włącznie 800 zł

c)  powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1100 zł

2. od samochodów ciężarowych, o których mowa w art.8 pkt.2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy 
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik 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, przystosowanych do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów od 3,5 ton  i poniżej 12 ton  stawka podatku wynosi    1200 zł.

4.  od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art.8 pkt.4 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej 
pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

5.  od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt.5 ustawy o podatkach i opłatach 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 stawka podatku wynosi 1200 zł.

6.  od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt.6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie 
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowita równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od osi, 
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik Nr 3 do niniejszej 
uchwały.

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

a) mniejszej niż 22 miejsca 1500 zł

b) równej lub większej niż 22 miejsca 1700 zł

§ 2. 

Traci moc Uchwała Nr XXI/170/2016 z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych na 2017 rok.
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§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem  1 stycznia 2018 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bystrzanowski
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Załącznik Nr 1  
do uchwały  
Rady Gminy Wiślica 
Nr XXXIII/248/2017r. 
z dnia 30 listopada 2017r. 

 
STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH 

w art. 8 pkt.2 USTAWY 
maksymalna 3130, 90 zł 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita  
(w tonach) 

Minimalna stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym 

za równoważne 

Inny system 
Zawieszania osi 

jezdnych 

                                1                                 2                                 3 
 

                                4 

Dwie osie 
 
                              12                               13 110,00                           

 
170,00 

                              13                               14 
 

170,00 460,00 

                              14 
 

                              15                        460,00 640,00 

                              15 
 

                                            640,00 1440,00 

Trzy osie 
                              12 

 
                              17  170,00 280,00 

                              17 
  

                              19   280,00 580,00 

                              19  
 

                              21                        580,00 760,00 

                              21 
    

                              23                            760,00 1170,00 

                              23 
 

                              25                                 1170,00 1810,00 

                              25 
 

                                  1170,00  1810,00 

Cztery osie i więcej 
                              12 

 
                              25   760,00 770,00 

                              25 
  

                              27                         770,00 1200,00 

                              27 
 

                              29                         1200,00  1900,00 
                        

                              29 
 

                              31                      1900,00  2860,00 

                              31 
         

                         1900,00 2860,00 
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Załącznik Nr 2  
do uchwały  
Rady Gminy Wiślica 
Nr XXXIII/248/2017r. 
z dnia 30 listopada 2017r. 

 
 
                STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH 

w art. 8 pkt.4 USTAWY 
                                  maksymalna 2419, 98 zł; powyżej 36 ton 3130,90 zł 

 
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + 
naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w 

tonach) 

Minimalna 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 
 

                              18 40,00 50,00 

                             18 
 

                              25    310,00 550,00 

                             25  
 

                              31 650,00 1060,00 

                             31 
 

                 1620,00 2230,00 

Trzy osie i więcej 
                             12 
 

                              40 1430,00 1980,00 

                             40 
 

              1980,00 2930,00 
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Załącznik Nr 3 
do uchwały  
Rady Gminy Wiślica 
Nr XXXIII/248/2017r. 
z dnia 30 listopada 2017r. 

 
      STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP LUB NACZEP OKREŚLONYCH 

w art. 8 pkt.6 USTAWY 
maksymalna 1914,13 zł; powyżej 36 ton 2419,98 zł 

 
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 

uznanym za 
równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 

                               1 
 

                                2                                 3                                 4 

Jedna oś 
                              12 
 

                              18                            30,00 40,00 

                              18 
 

                              25      210,00 370,00 

                              25 
 

                               370,00 650,00 

Dwie osie 
                              12  
  

                             28 240,00 360,00 

                              28 
 

                             33 700,00 980,00 

                              33 
 

                             38              980,00 1480,00 

                              38 
 

         1320,00 1950,00 

Trzy osie i więcej 
                              12 
 

                              38 780,00 1080,00 

                              38 
  

              1080,00 1470,00 

 
 
 
 
 

Id: 742E59B8-8E30-4E1E-B9BA-01C8A02B8048. Podpisany Strona 1



UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXIII/248/2017
Rady Gminy Wiślica

z dnia 30 listopada 2017r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2018.

Stawki podatku od środków transportowych na rok 2018 ustalono zgodnie z art. 10 ust. 1-2 ustawy z

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

uwzględniając równocześnie ograniczenia zawarte w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28

lipca 2017 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 roku (M.P. z 2017 r.

poz. 800) a także w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2017 roku w

sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 roku (M.P. z 2017 r. poz.941).

W związku z nadaniem praw miejskich miejscowości Wiślica z dniem 1 stycznia 2018 roku organem

wykonawczym Gminy będzie Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica, a zatem konieczne było wskazanie w

uchwale tego organu, jako wykonującego przedmiotową uchwalę, która będzie obowiązywać od 1 stycznia

2018.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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