UCHWAŁA NR XXXIV/204/2017
RADY GMINY WALIM
z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2017r., poz. 1875), w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U z 2017 r., poz. 1785) oraz Obwieszczenia Ministra Rozwoju
i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P. z 2017 r. poz. 800) Rada Gminy Walim uchwala, co
następuje:
§ 1. Określa się stawki podatku od środków transportowych w następującej wysokości:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a). powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
b). powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
c). powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

819,59 zł
1367,26 zł
1640,70 zł

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż
12 ton:
Liczba osi

dwie osie
trzy osie
cztery
i więcej osi

Dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)
Nie mniej
Mniej
niż
niż
12
15
15
12
25
25
12
31
31

Zawieszenie osi jezdnych
pneumatyczne lub zawieszenie uznane
za równoważne

Inny system
zawieszenia osi
jezdnych

1.410,00 zł
1.450,00zł
1.520,00 zł
1.560,00 zł
3.130,90 zł
3.130,90 zł

1.630,00 zł
1.670,00 zł
1.850,00 zł
2.090,00 zł
3.130,90 zł
3.130,90 zł

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony
i poniżej 12 ton – 1.914,13 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

dwie
osie
trzy osie
i więcej

Dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik siodłowy+ naczepa,
ciągnik balastowy+ przyczepa (w
tonach)
Nie mniej niż
Mniej niż
12
31
31
12
40
40

Zawieszenie osi jezdnych
pneumatyczne lub
zawieszenie
uznane za równoważne

Inny system
zawieszenia osi
jezdnych

1.730,00 zł
2.419,98 zł
2.419,98 zł
3.130,90 zł

2.140,00 zł
2.419,98 zł
2.419,98 zł
3.130,90 zł

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 – 1.640,70 zł
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6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem zawiązanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
Liczba
osi

jedna oś
dwie osie
trzy osie
i więcej

Dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: pojazd silnikowy+naczepa,
pojazd silnikowy+przyczepa (w
tonach)
Nie mniej niż
Mniej niż
12
25
25
12
38
38
12
38
38

Zawieszenie osi jezdnych
pneumatyczne lub
zawieszenie
uznane za równoważne

Inny system
zawieszenia osi
jezdnych

830,00 zł
1.065,00 zł
960,00 zł
2.419,98 zł
1.914,13 zł
2.419,98 zł

1.065,00 zł
1.190,00 zł
1.790,00 zł
2.419,98 zł
1.914,13 zł
2.419,98 zł

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia, poza miejscem kierowcy:
a). mniejszej niż 22 miejsca
b). równej lub większej niż 22 miejsca

1.937,37 zł
2.449,37 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/126/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. Rady Gminy
Walim w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących na rok 2017.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady
Gminy Walim
Zuzanna Bodurka
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Uzasadnienie
Zgodnie z delegacją art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy
corocznie określa w drodze uchwały wysokość stawek podatku od środków transportowych.
Dnia 28 lipca 2017 roku w Monitorze Polskim ukazało się Obwieszczenie Ministra
Rozwoju i Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2018 roku, w tym również maksymalnych stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących w 2018 roku. Na podstawie tego aktu została
przygotowana uchwała w sprawie podatku od środków transportowych na 2018 rok. Rada
gminy może różnicować stawki podatku od pojazdów w zależności od liczy osi,
dopuszczalnej masy całkowitej oraz rodzaju zawieszenia.
Sporządził LM
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