UCHWAŁA NR III/16/18
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE
z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
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, 1000, 1349 i 1432), art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, 1588, 1669, 1693, 1722 i 2073), Obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok
2019 (M.P. z 2018 r. poz. 745) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r w sprawie
stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r. ( M. P. z 2018 r. poz. 1018) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok 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 - 749,- zł,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 875,- zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.165,- 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 pojazdów i rodzaju zawieszenia:
Liczba osi i
dopuszczalna masa
całkowita
/w tonach/
Nie mniej
Mniej
niż
niż
1
2
dwie osie
12
14
14
15
Od
15 i powyżej
trzy osie
12
19
19
23
Od
23 i powyżej
cztery osie i więcej
12
27
27
29
Od
29 i powyżej

Stawka podatku /w złotych/

Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznawanym za równoważne
3

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4

1.228,1.381,1.501,-

1.281,1.495,1.731,-

1.291,1.495,1.659,-

1.357,1.591,2.133,-

1.492,1.654,2.240,-

1.534,2.232,3.181,-

3) od ciągników siodłowych lub balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton - 1.104,- zł,
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 1.182,- zł,
c) od 9 ton i poniżej 12 ton - 1.270,- zł;
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4) od ciągników siodłowych lub balastowych, 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 i zawieszenia:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów ciągnik siodłowy +naczepa, ciągnik balastowy
+ przyczepa /w tonach/
Nie mniej niż
Mniej niż

Stawka podatku /w złotych/
Oś jezdna /osie jezdne/
z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznawanym za
równoważne
3

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

1

2

4

12
25

25
31

620,868,1.924,-

762,1.282,2.458,-

12
36

36
40

1.712,1.723,1.734,-

2.272,2.318,3.142,-

dwie osie
Od 31 i powyżej
trzy osie i więcej
od 40 i powyżej

5) od przyczep lub naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które
łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej
12 ton, z wyjątkiem związanej wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego - 910,- zł,
6) od przyczep lub naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów równą lub
wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: naczepa, /przyczepa + pojazd
silnikowy/ /w tonach/
Nie mniej niż
Mniej niż
1

2

Stawka podatku /w złotych/
Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznawanym za równoważne
3

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4

jedna oś
12
18
Od 25 i powyżej
dwie osie
12
28
33
Od 38 i powyżej
trzy osie
12
Od 38 i powyżej

18
25

568,640,910,-

620,694,974,-

28
33
38

694,957,1.268,1.646,-

840,1.225,1.754,2.290,-

38

956,1.344,-

1.287,1.756,-

7) od autobusu, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od
liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca - 1.010,- zł,
b) równej lub większej niż 22 miejsca - 2.000,- zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXXVII/473/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom
z dnia 3 listopada 2017 r. poz. 4192).
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§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodnicząca Rady
Anna Kijowska
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Uzasadnienie
Zgodnie z zapisem art. 10 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, 1588 i 1669), to Rada gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku
od środków transportowych, z uwzględnieniem ograniczeń zawartych w Obwieszczeniu Ministra Finansów
z dnia 25 lipca 2018 r., w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok
2019 (M.P. z 2018 r. poz. 745) oraz Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r
w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r. (M. P. z 2018 r. poz.1018).
Burmistrz Szubina, na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów, wydał Zarządzenie Nr 0050.1.145.2018
z dnia 3 września 2018 r., w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu
gminy Szubin na 2019 rok. W wyżej wymienionym zarządzeniu, przedmiotowe stawki, zwiększono średnio
o 2,00 % w stosunku do 2018 roku.
W powyższym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Przewodnicząca Rady
Anna Kijowska
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