
          UCHWAŁA NR...             Projekt           
RADY GMINY GRODZIEC 

z dnia …... 2018 r. 
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42  ustawy z dnia 8 marca 1990r.    
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. Poz. 994 ze zm.) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy     
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U z 2018r. poz.1445) 
oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 w sprawie górnych granic stawek 
kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019 r. (M. P. z 2018 poz.745) Rada Gminy Grodziec 
uchwala co następuje: 
 
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujących 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 ton do 5,5 ton włącznie 540,00 zł max-832,71 
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 930,00 zł-max-1389,14 
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1170,00 zł-max-1666,96 

2) od samochodu ciężarowego, o którym 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 ciągnika siodłowego i balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach              
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie 700,00 zł – max-1944,76 
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 930,00 zł – max-1944,76 
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1280,00 zł- max-1944,76 

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, 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 masy całkowitej pojazdu, zawieszenia według 
stawek określonych w załączniku 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) 1170,00 zł, max-1666,96 

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach ( z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolnicza prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), 
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 
niż 12 ton według stawek określonych w załączniku 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 1280,00 zł – max-1968,37 
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca 1620,00 zł – max-2488,56 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grodziec. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 

Przewodniczący  
        Rady Gminy Grodziec 
 

Mariusz Woźniak 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR …..../2018 RADY GMINY GRODZIEC z dnia …...2018r.  
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok 

 
Zgodnie z treścią art. 10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1445), Rada Gminy w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od 
środków transportowych obowiązujące na terenie danej gminy, z tym że stawki te nie mogą być 
wyższe od stawek maksymalnych określonych przez ustawodawcę, jak również nie mogą być niższe 
od stawek minimalnych dla określonych przedmiotów opodatkowania wskazanych w art. 10 ust. 1 pkt. 
2, 4 i 6 w/w ustawy. 
 
Rada Gminy może ustalać wysokość stawek podatkowych w zakresie ustawowych limitów. Stawki 
określone w projekcie uchwały mieszczą się w granicach kwot maksymalnych określonych                
w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. (M.P. z 2018 r., poz.745) w sprawie 
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019r., jak również kwot 
minimalnych określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 15 października 2018r. (M. P.   z 
2018 r., poz. 1018) w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019r. 
(stawki minimalne określone są dla pojazdów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 2, 4 i 6 wyżej 
wymienionej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).  
 
Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.  
 
 
 

Przewodniczący  
        Rady Gminy Grodziec 
 

Mariusz Woźniak 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

Załącznik Nr 1 
 

Do Uchwały Nr …../2018 Rady Gminy Grodziec z dnia …... 2018r. 
 

STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH OKREŚLONYCH 
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 
 

Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 
 
 
 
 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 13 1430,00 1480,00 max 3181,00 
13 14 1450,00 1510,00 max 3181,00 
14 15 1470,00 1530,00 max 3181,00 
15  1510,00 1560,00max 3181,00 

Trzy osie 
12 17 1320,00 1380,00 max 3181,00 
17 19 1450,00 1510,00 max 3181,00 
19 21 1520,00 1670,00 max 3181,00 
21 23 1730,00 1790,00 max 3181,00 
23 25 1840,00 1900,00 max 3181,00 
25  1950,00 2010,00 max 3181,00 

Cztery osie i więcej 
12 25 2040,00 2080,00 max 3181,00 
25 27 2150,00 2190,00 max 3181,00 
27 29 2250,00 2340,00 max 3181,00 
29 31 2680,00 2790,00 max 3181,00 
31  2680,00 2790,00 max 3181,00 

 
 

Przewodniczący  
        Rady Gminy Grodziec 
 

Mariusz Woźniak 
 
 
 
 



 
 
 

Załącznik Nr 2 
 

Do Uchwały Nr ….../2018  Rady Gminy Grodziec z dnia ….. 2018r. 
 

STAWKI PODATKU DLA CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH I BALASTOWYCH 
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 
 

1 2 3 4 
Dwie osie 

12 18 1960,00 1990,00 max 2458,70 
18 25 1990,00 2010,00 max 2458,70 
25 31 2050,00 2100,00 max 2458,70 
31  2120,00 2230,00 max 2458,70 

Trzy osie i więcej 
12 40 2120,00 2140,00 max 3181,00 
40  2680,00 2900,00 max 3181,00 

 
 
 
 

Przewodniczący  
        Rady Gminy Grodziec 
 

Mariusz Woźniak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   

 



 

Załącznik Nr 3 
Do Uchwały Nr ….../2018 Rady Gminy Grodziec z dnia …... 2018r. 

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH 
w art. 8 pkt. 6 USTAWY 

 
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 
 

1 2 3 4 
Jedna oś 

12 18 1010,00 1120,00 max 1944,76 
18 25 1170,00 1220,00 max1944,76 
25  1230,00 1340,00 max1944,76 

Dwie osie 
12 28 1010,00 1120,00max1944,76 
28 33 1510,00 1560,00 max1944,76 
33 38 1560,00 1620,00 max1944,76 
38  1880,00 1880,00 max1944,76 

Trzy osie i więcej 
12 38 1120,00 1170,00 max 2458,70 
38  1510,00 1560,00 max 2458,70 

 
 
 

Przewodniczący  
        Rady Gminy Grodziec 
 

Mariusz Woźniak 
 
 

 

 

 
 
 

 
 


