
RADA GMINY SZASTARKA
23-225 SZASTARKA

UCHWALA Nr XXXVII/191/2017
RADY GMINY SZASTARKA

z dnia 24 listopada 2017 roku

w sprawie okreslenia wysokosci rocznych stawek podatku od srodkow transportowych .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1875) art.10 ust.l ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785, z pozn. zm.), przy
uwzglednieniu obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 28 lipca 2017 roku
sprawie gornych granic stawek kwotowych podatkow i oplat lokalnych w 2018 r. ( M.P.
z 2017r., poz.800 ) oraz obwieszczenia Ministra Finansow z dnia
6 pazdziernika 2017 roku w sprawie stawek podatku od srodkow transportowych
obowiazuj^cych w 2018 roku (M.P. z 2017r. poz.941) - Rada Gminy Szastarka uchwala,
co nastepuje:

§1.
Stawki podatku od srodkow transportowych wynosza^ rocznie:

masie calkowitej pojazdu:
wl^cznie 600,00 zl

wlacznie - 950,00 zl

lub

1) Od samochodu ci^zarowego o dopuszczalnej
a) powyzej 3,5 tony do 5,5 tony
b) powyzej 5,5 tony do 9 ton
c) powyzej 9 ton i ponizej 12 ton - 1200,00 zl

2) od samochodu ciezarowego o dopuszczalnej masie calkowitej pojazdu rownej
wyzszej niz 12 ton, stawki podatku okreslone sa w zal^czniku Nr 1 do uchwaly,

3) od ci^gnika siodlowego lub balastowego przystosowanego do uzywania lacznie z naczepa^
lub przyczepy o dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazdow od 3,5 tony i ponizej 12
ton-1600,00 zl

4) od ci^gnika siodlowego lub balastowego przystosowanego do uzywania l^cznie z naczepy
lub przyczep^ o dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazdow rownej lub wyzszej niz
12 ton, stawki podatku okreslone s^ w zal^czmku Nr 2 do uchwaly,

5) od przyczepy lub naczepy, ktore l^cznie z pojazdem silnikowym posiadaj^ dopuszczaln^
mas$ calkowit^ od 7 ton i ponizej 12 ton, z wyjatkiem zwiazanych wyl^cznie z dzialalnosci^
rolnicz^ prowadzon^ przez podatnika podatku rolnego 1000,00 zl

6) od przyczepy lub naczepy, ktore l^cznie z pojazdem silnikowym posiadaj^ dopuszczaln^
mase calkowit^ rown^ lub wyzsza^ niz 12 ton, z wyjatkiem zwiazanych wyl^cznie
z dzialalnoscia rolnicz^ prowadzona przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku
okreslone s^ w zal^czniku Nr 3 do uchwaly,

7) od autobusu, w zaleznosci od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niz 22 miejsca- 900,00 zl
b) rownej lub wyzszej niz 22 miejsca - 1550,00 zl



§2.

Wykonanie uchwaly powierza si$ Wojtowi Gminy.

§3.

Traci moc UchwalaNr XXV/131/2016 Rady Gminy Szastarka z dnia 4 listopada 2016 roku
w sprawie okreslenia wysokosci rocznych stawek podatku od srodkow transportowych
opublikowana w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Lubelskiego z 2016 roku .

§4.
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Lubelskiego z moca^ obowi^zuja^ od dnia 1 stycznia 2018 roku.

PRZEWOD



RADA GMINY SZASTARKA
23-225 SZASTARKA

Zaiacznik Nr 1
do Uchwaly Nr XXXVII/191/2017

Rady Gminy Szastarka
z dnia 24 listopada 2017 r.

Stawki podatku od samochodow ciezarowych

o dopuszczalnej music calkowitej rownej lub wyzszej iz 12 ton

Dopuszczalna masa
cafltowita w tonach

Nie mniej niz Mniej niz

Liczba osi
jezdnych

Stawka podatku
dla samochodow
z zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem
uznanyrn za
rownowazne ( w
zl)

Stawka podatku dla
samochodow z
innymi systemami
zawieszenia
osi jezdnych ( w zl)

Dwie osie
12
13
14
15

13
14
15

1300
1400
1500
1600

1300
1450
1550
1650

Trzy osie
12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

1700
1800
1900
2000
2100
2200

1750
1850
1950
2050
2150
2250

Cztery osie i wiecej
12
25
27
29
31

25
27
29
31

2300
2400
2500
2600
2700

2350
2450
2550
2650
2750

PRZEWODNld?ACY RADY



RADA GMJNY SZASTARKA
23-225 SZASTARKA

Zalacznik Nr 2
do Uchwaly XXXVII/191/2017

Rady Gminy Szastarka
z dnia 24 listopada 2017 r.

Stawki podatku od ciagnikow siodlowych lub balastowych przystosowanych do
uzywania hjcznie z naczep% lub przyczep^ o dopuszczalnej masie calkowitej zespolu
pojazdow rownej

lub wyzszej niz 12 ton

Dopuszczalna masa calkowita
zespolu pojazdow : ci^gnik
siodlowy + naczepa; ci^gnik
balastowy + przyczepa
( w tonach)

Nie mniej niz Mniej niz

Liczba osi
jezdnych

Stawka podatku dla
ciagnikow z
zawieszeniem
pneumatycznym
lub uznanym za
rownowazne (w zl)

Stawka podatku
dla ciagnikow z
innymi systemami
zawieszenia osi
jezdnych (w zl)

Dwie osie
12
18
25
31

18
25
31

1500
1650
1750
1400

1600
1700
1800
2030

Trzy osie i wi^cej
12
40

40 1650
2250

1700
2700

PRZKWODNTC^CY RADY



KADA GMINY SZASTARKA
f 23-225 SZASTARKA

Zal^cznik Nr 3
do Uchwaly Nr XXXVII/191/2017

Rady Gminy Szastarka
z dnia24 Iistopada2017 r.

Stawki podatku od przyczep i naczep, ktore Isjc/nic z pojazdem silnikowym posiadaja
dopuszczaln^ mas£ calkowit^ rownij lub wyzsza^ niz 12 ton

Dopuszczalna masa
calkowita zespolu pojazdow:
przyczepa (naczepa) + pojazd
silnikowy
(w tonach)

Nie mniej niz Mniej niz

Liczba osi
jezdnych

Stawka podatku dla
przyczep i naczep z
zawieszeniem
pneumatycznym
lub uznanym za
rownowazne (w zl)

Stawka podatku dla
przyczep i naczep z
innymi systemami
zawieszenia osi
jezdnych (wzl)

Jedna os
12
18
25

18
25

900
1000
1100

950
1050
1150

Dwie osie
12
28
33
38

28
33
38

1200
1300
1400
1500

1250
1350
1450
1800

Trzy osie i wiecej
12
38

38 700
1000

1250
1800


