Elektronicznie podpisany przez:
Ewa Walczak; Gmina Karpacz
dnia 25 października 2017 r.

UCHWAŁA NR XLIII/395/17
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA
z dnia 25 października 2017 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1875) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1785) uchwala się, co następuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych ustala się następująco:
1) od autobusu o ilości miejsc do siedzenia, poza miejscem kierowcy, bez względu na rok produkcji oraz wpływ
na środowisko naturalne:
Liczba miejsc siedzących

Kwota podatku
1 166,00 zł
2 424,00 zł

mniejszej niż 22 miejsca
równej lub większej niż 22 miejsca

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, bez względu
na rok produkcji, rodzaj zawieszenia oraz wpływ na środowisko naturalne:
Dopuszczalna masa całkowita
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

Kwota podatku
819,00 zł
1 366,00 zł
1 561,00 zł

3) od samochodu ciężarowego dwuosiowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, bez
względu na rok produkcji, rodzaj zawieszenia oraz wpływ na środowisko naturalne:
Dopuszczalna masa całkowita
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton
nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton
nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton
nie mniej niż 15 ton

Kwota podatku
1 641,00 zł
1 684,00 zł
1 796,00 zł
2 164,00 zł

4) od samochodu ciężarowego trzyosiowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, bez
względu na rok produkcji, rodzaj zawieszenia oraz wpływ na środowisko naturalne:
Dopuszczalna masa całkowita
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton
nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton
nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton
nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony
nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton
nie mniej niż 25 ton

Kwota podatku
1 641,00 zł
1 862,00 zł
2 038,00 zł
2 243,00 zł
2 447,00 zł
2 548,00 zł

5) od samochodu ciężarowego czteroosiowego i więcej o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż
12 ton, bez względu na rok produkcji, rodzaj zawieszenia oraz wpływ na środowisko naturalne :
O dopuszczalnej masie całkowitej (w tonach)
Nie mniej niż
Mniej niż
12
25
25
27
27
29
29
31
31

Kwota podatku
2 448,00 zł
2 635,00 zł
2 783,00 zł
2 906,00 zł
3 034,00 zł

6) 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, bez względu na rok produkcji
oraz wpływ na środowisko naturalne:
Dopuszczalna masa całkowita
nie mniej niż 3,5 tony i mniej niż 6 ton
nie mniej niż 6 ton i mniej niż 12 ton
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Kwota podatku
411,00 zł
754,00 zł
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7) od ciągnika siodłowego lub balastowego dwuosiowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, bez względu na
rok produkcji, rodzaj zawieszenia oraz wpływ na środowisko naturalne:
O dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (w tonach)
Nie mniej niż
Mniej niż
12
18
18
25
25
31
31

Kwota podatku
1 093,00 zł
1 502,00 zł
1 867,00 zł
2 419,00 zł

8) od ciągnika siodłowego lub balastowego trzyosiowego i więcej przystosowanego do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
bez względu na rok produkcji, rodzaj zawieszenia oraz wpływ na środowisko naturalne:
O dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (w tonach)
Nie mniej niż
Mniej niż
12
40
40

Kwota podatku
2 419,00 zł
3 031,00 zł

9) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i poniżej 12 ton, bez względu na rok produkcji, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
Dopuszczalna masa całkowita
od 7 ton włącznie i poniżej 12 ton

Kwota podatku
890,00 zł

10) od przyczepy lub naczepy jednoosiowych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, bez względu na rodzaj zawieszenia oraz rok produkcji, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
Dopuszczalna masa całkowita
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
nie mniej niż 25 ton

Kwota podatku
968,00 zł
1 360,00 zł
1 527,00 zł

11) od przyczepy lub naczepy dwuosiowych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, bez względu na rodzaj zawieszenia oraz rok produkcji, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
Dopuszczalna masa całkowita
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton
nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony
nie mniej niż 33 tony i mniej niż 38 ton
nie mniej niż 38 ton

Kwota podatku
1 294,00 zł
1 542,00 zł
1 914,00 zł
2 267,00 zł

12) od przyczepy lub naczepy trzyosiowych i więcej, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitąrówną lub wyższą niż 12 ton, bez względu na rodzaj zawieszenia oraz rok
produkcji, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego:
Dopuszczalna masa całkowita
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 38 ton
nie mniej niż 38 ton

Kwota podatku
1 914,00 zł
2 419,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.
§ 3. Z dniem 01 stycznia 2018 r. traci moc uchwała nr XXVIII/258/16 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 26
października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2018 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Karpacz
Ewa Walczak
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.
1875) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat
w granicach określonych w odrębnych ustawach. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785) rada gminy określa w uchwale wysokość
stawek podatku od środków transportowych na następny rok. Górny limit stawek podatku od środków
transportowych ustala corocznie rozporządzeniem minister finansów. Rozporządzenie jest aktem
wykonawczym do powyższej ustawy. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
stawki ulegają corocznie podwyższeniu na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym
wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza
roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Z kolei
minimalne stawki podatku od środków transportowych nie mogą być niższe od kwot ustalonych
w załącznikach 1-3 do cytowanej ustawy.

Id: 7C1D7EF9-FA6F-4B1F-918F-9813890C1450. Podpisany

Strona 1

