
UCHWAŁA NR XXXV/240/2017
RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok 
obowiązujących na terenie gminy Dąbrowa Zielona

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2017 poz. 1875) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1785), przy uwzględnieniu 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) oraz obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 
2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 r. (M. P. z 2017 r., 
poz. 941) – Rada Gminy Dąbrowa Zielona uchwala, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a)  powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie –   644,00 zł,

b)  powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie –   921,00 zł ,

c)  powyżej 9 ton i poniżej 12 ton  – 1.217,00 zł;

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton, 
stawki podatku określone są w załączniku nr 1;

3)  od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1.449,00 zł;

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku 
określone są w załączniku nr 2 do uchwały;

5) od przyczepy lub naczepy, 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 – 1.236,00 zł ;

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą 
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku nr 3 do uchwały,

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza kierowcą:

a) mniejszej niż 22 miejsca   -  1.259,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca –  1.591,00 zł.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona.

§ 4.  Traci moc uchwała nr XXIII/155/2016 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 listopada 2016 roku 
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 
2017 obowiązujących na terenie gminy Dabrowa Zielona.

Id: A1EBFFF2-742E-44A1-8490-7652E47E5607. Podpisany Strona 1



§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018r. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady 
Gminy

Aleksandra Fuchs
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Załącznik do Uchwały Nr XXXV/240/2017

Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 30 listopada 2017 r.

Stawki podatku od samochodów ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita 
w tonach

Nie mniej niż Mniej niż

Liczba osi 
jezdnych

Stawka podatku dla 
samochodów 

z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 

zawieszeniem 
uznanym za 

równoważne (w zł)

Stawka podatku dla 
samochodów 

z innymi systemami 
zawieszenia osi 
jezdnych (w zł)

                                                          Dwie osie                       
12 15 1.604,00 2.023,00
15 1.671,00 2.083,00

Trzy osie
12 19 1.796,00 2.208,00
19 25 1.991,00 2.408,00
25 2.054,00 2.470,00

Cztery osie i więcej
12 31 2.307,00 2.953,00
31 2.369,00 2.953,00
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/240/2017

Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 30 listopada 2017 r.

Stawki podatku 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

Dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: ciągnik 

siodłowy + naczepa; ciągnik 
balastowy + przyczepa (w tonach)

Nie mniej niż Mniej niż

Liczba osi 
jezdnych

Stawka podatku dla 
ciągników z  
zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
uznanym za 

równoważne (w zł)

Stawka podatku dla 
ciągników z innymi 

systemami 
zawieszenia osi 
jezdnych (w zł)

 Dwie osie      
12 31 1.827,00 2.116,00
31 1.896,00 2.285,00

Trzy osie i więcej 
12 40 2.121,00 2.245,00
40 2.495,00 2.957,00
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/240/2017

Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 30 listopada 2017 r.

Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: przyczepa 
(naczepa + pojazd silnikowy)

(w tonach)

Nie mniej niż Mniej niż

Liczba osi 
jezdnych

Stawka podatku dla 
przyczep i naczep 

z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 

uznanym za 
równoważne (w zł)

Stawka podatku dla 
przyczep 

i naczep z innymi 
systemami 

zawieszenia osi 
jezdnych (w zł)

Jedna oś         
12 25 1.347,00 1.409,00
25 1.435,00 1.498,00

Dwie osie
12 38 1.603,00 1.671,00
38 1.666,00 2.108,00

Trzy osie i więcej
12 38 1.734,00 1.797,00
38 1.798,00 1.860,00
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