
UCHWAŁA NR XXXIX/278/2017
RADY GMINY LIPIE

z dnia 16 listopada 2017 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) art. 10, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 
o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785), art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2017 r. 
poz.1523), oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic 
stawek kwotowych  podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (Monitor Polski z 2017 r., poz. 800), 
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków 
transportowych obowiązujących w 2018 r. (Monitor Polski z 2017 r., poz. 941).

Rada Gminy Lipie
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej: 1/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony 

włącznie - 654,00 zł. 2/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 758,00 zł. 3/ powyżej 9 ton do poniżej 
12 ton- 1.029,00 zł.4/ równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi jezdnych:

Rodzaj zawieszenia
Dopuszczalna masa całkowita pojazdów w tonach Pneumatyczne lub 

równoważne
Inny system zawieszenia osi

Nie mniej niż Mniej niż Stawka podatku w zł
2 osie

12 13 872,00 zł 1029,00 zł
13 14 1.060,00 zł 1.149.00 zł
14 15 1.268,00 zł 1.320,00 zł
15 i więcej 1.299,00 zł 1.451,00 zł

3 osie
12 17 650,00 zł 931,00 zł
17 19 974,00 zł 1.255,00 zł
19 21 1.299,00 zł 1.473,00 zł
21 23 1.624,00 zł 1.690,00 zł
23 25 1.647,00 zł 1.819,00 zł
25 i więcej 1.647,00 zł 1.819,00 zł

4 osie i więcej
12 25 1.299,00 zł 1.624,00 zł
25 27 1.895,00 zł 2.091,00 zł
27 29 2.437,00 zł 2.568,00 zł
29 31 2.495,00 zł 2.749,00 zł
31 i więcej 2.495,00 zł 2.749,00 zł

2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 1/ od 3,5 ton do poniżej 12 ton - 
1.213.00 zł. 2/ równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi jezdnych

Rodzaj zawieszenia
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Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w tonach Pneumatyczne lub równoważne Inny system zawieszenia

Nie mniej niż Mniej niż Stawka podatku w zł
2 osie

12 18 976,00 zł 1.082,00 zł
18 25 1.299,00 zł 1.322,00 zł
25 31 1.653,00 zł 1.667,00 zł

31 i więcej 1.971,00 zł 2.132,00 zł
3 osie i więcej

12 40 1.971,00 zł 1.993.00 zł
40 i więcej 2.588,00 zł 2.792,00 zł

3. Od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę 
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 357,00 zł.

4. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę  
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Rodzaj zawieszenia
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w tonach

Pneumatyczne lub równoważne Inny system zawieszenia

Nie mniej niż Mniej niż Stawka podatku w zł

1 oś

12 18 281,00 zł 291,00 zł
18 25 353,00 zł 368,00 zł
25 i więcej 589,00 zł 647,00 zł

2 osie
12 28 344,00 zł 465,00 zł
28 33 866,00 zł 974,00 zł
33 38 1.321,00 zł 1.494.00 zł
38 i więcej 1.732,00 zł 1.971,00 zł

3 osie i więcej
12 38 942,00 zł 1.082.00 zł
38 i więcej 1.299,00 zł 1.494,00 zł

5. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 1/ mniejszej 
niż 22 miejsca- 963,00 zł, 2/ równej lub większej niż 22 miejsca - 1.916,00 zł

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych  autobusy wykorzystywane wyłącznie do 
celów dowożenia dzieci i młodzieży do szkół.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/197/2016 Rady Gminy Lipie z dnia 2 grudnia 2016 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.
  

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Lipie

Zbigniew Bystrzykowski
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