
UCHWAŁA NR XXXII/252/3017
RADY GMINY MANOWO

z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 oraz art.40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1875),  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) Rada Gminy 
Manowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie od:

1) samochodu ciężarowego odopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 799,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9ton włącznie - 1.351,00 zł

c) powyżej 9ton i poniżej 12 ton - 1.477,00 zł

2) Samochodu ciężarowego odopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi 
i dopuszczal

na masa 
całkowita (w 

tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej 
niż

Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za 

równoważne

Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych

1 2 3 4
Dwie osie

12 13 1176,00 1141,00
13 14 1141,00 1311,00
14 15 1311,00 1379,00
15 - 1379,00 1692,00

Trzy osie
12 17 1141,00 1311,00
17 19 1311,00 1379,00
19 21 1379,00 1446,00
21 23 1446,00 1514,00
23 25 1514,00 2132,00
25 - 1581,00 2132,00

Cztery osie 
i więcej

12 25 1446,00 1514,00
25 27 1514,00 1717,00
27 29 1581,00 2236,00
29 31 2236,00 3130,00
31 - 2236,00 3130,00 

3) Ciągnika siodłowego ibalastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton - 1860,00 zł

4) Ciągnika siodłowego ibalastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

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 

Inne systemy 
zawieszenia osi 
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lub zawieszeniem uznawanym za 
równoważne

jezdnych

1 2 3 4
Dwie osie

12 18 1379,00 1514,00
18 25 1514,00 1649,00
25 31 1649,00 1784,00
31 - 1910,00 2419,00

Trzy osie i więcej
12 40 1685,00 2329,00
40 - 2329,00 3130,00

5) Przyczepy inaczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, 
z wyjątkiem związanych włącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 711,00 zł

6) Przyczepy inaczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton, 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu 
pojazdów: przyczepa / 

naczepa + pojazd 
silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznawanym za 

równoważne

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych

1 2 3 4
Jedna oś

12 18 419,00 554,00
18 25 486,00 647,00
25 - 554,00 782,00

Dwie osie
12 28 486,00 647,00
28 33 830,00 1149,00
33 38 1149,00 1745,00
38 - 1554,00 2367,00

Trzy osie i więcej
12 38 915,00 1274,00
38 - 1274,00 1731,00

7) Autobusów, wzależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22miejsca  - 921,00 zł

b) równej lub większej niż 22miejsca – 1917,00  zł

§ 2. Traci moc uchwała Nr XX/164/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 30 września 2016 roku w sprawie wysokości stawek 
podatku od środków transportowych (Dz.Urz.Województwa Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 4360). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie zdniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady

Jan Prus
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UZASADNIENIE

Stosownie do treści przepisu art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, na podstawie upoważnień
ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących na obszarze gminy,
zwanych aktami prawa miejscowego. Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy, w formie uchwały (art.
41 ustawy o samorządzie gminnym). Podejmowanie uchwał w sprawach podatków – w granicach określonych
w odrębnych ustawach – przepis art. 18 ust. 2 pkt 8 zastrzega do wyłącznej właściwości rady gminy. Oznacza to
w praktyce, że Rada Gminy nie może w żaden sposób (np. uchwałą) przekazać swoich kompetencji Wójtowi
Gminy ani innemu organowi. W podatku od środków transportowych Rada Gminy ma obowiązek określić
wysokość stawek podatku od (art. 10 ust.1 uopiol): 1. samochodów ciężarowych o dmc powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton, 2. samochodów ciężarowych o dmc równej lub wyższej niż 12 ton, 3. od ciągników siodłowych lub
balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dmc zespołu pojazdów od 3,5 tony
i poniżej 12 ton, 4. od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dmc zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, 5. od przyczep lub naczep, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dmc od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, 6. od przyczep lub naczep, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dmc równa lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, 7. od autobusów Stawki określone przez
Radę Gminy muszą mieścić się w tych, które są ogłoszone przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia
(Obwieszczenie MF z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących w 2018 roku). Rada Gminy przy ustalaniu stawek w podatku od środków transportowych może
różnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając
w szczególności wpływ środka transportowego na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do
siedzenia (art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Wzrost wysokości stawek podatku od środków transportowych przewidziano na poziomie inflacji

1,9%.

Założone dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2018 r., szacowane są w

wysokości 146.000,00 zł.
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