
                                                 UCHWAŁA NR ......................                                       PROJEKT 
                                                 RADY  MIEJSKIEJ  w  GŁOGÓWKU 
                                                 z dnia ....................... 
 

 
w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków  

transportowych  na 2018 rok. 
                                                   
             Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(Dz.U. z 2017r. – poz. 1875 ) oraz art. 10 ust 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i 
opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2017r. – poz. 1785 ) , Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje: 

 
 
                                                                     § 1 
 
 
Ustala się na terenie Gminy Głogówek stawki podatku od środków transportowych  
na 2018 rok w wysokości : 
 
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 
 

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton  
 

 
 

Lp. Dopuszczalna masa całkowita 
 

         Rodzaj środka transportu 
    samochody posiadające katalizatory 

 
1. 

 
Powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 
 

 
                                810,87 

 
2. 

 
Powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 
 

 
                             1.155,00 

 
3. 

 
Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 
 

 
                             1.623,28    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



b) równej lub wyższej niż 12 ton 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
                      ( w tonach ) 

                     Stawka podatku w złotych 

  
 
     Nie mniej niż 

        
 
          Mniej niż 

Oś jezdna (osie) z 
zawieszeniem 
pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym 
za równoważne 

   Inne systemy     
   zawieszenia osi 
   jezdnych 

                                                                      Dwie osie 

              12                 13                   2.205,00               2.205,00 

              13                 14                   2.205,00               2.205,00 

              14                 15                   2.205,00               2.205,00 

              15                    2.205,00               2.205,00 

                                                                       Trzy osie 

              12                 17                   2.205,00               2.205,00 

              17                 19                   2.205,00               2.205,00 

              19                 21                   2.205,00               2.205,00 

              21                 23                   2.205,00               2.205,00 

              23                 25                   2.205,00               2.205,00 

              25                    2.205,00               2.205,00 

Cztery osie i więcej 

              12                 25                   2.205,00               2.205,00 

              25                 27                   2.205,00               2.205,00 

              27                 29                   2.205,00               2.205,00 

              29                 31                   2.205,00               2.688,00 

              31                    2.205,00               2.688,00 

 
2. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu 
 
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 
 

 
Lp. 

 
Dopuszczalna masa całkowita 

                     Rodzaj środka transportu 

 Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane 
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
posiadające katalizatory 

 
1. 

 
Od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 

 
                                     1.893,80 

 
2. 

 
Powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 

 
                                     1.893,80 

 
3. 

 
Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 

  
                                     1.893,80 

 
 
 



b) 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) z 
zawieszeniem 
pneumatycznym lub 
zawieszeniem 
uznanym za 
równoważne 

      Inne systemy  
      zawieszenia osi 
      jezdnych 

                                                                  Dwie osie 

                 12           18              2.394,29            2.394,29 

                 18           25              2.394,29            2.394,29 

                 25           31              2.394,29            2.394,29 

                 31           36 włącznie                    2.394,29            2.394,29 

 Powyżej  36               2.000,00            2.124,15 

                                                                  Trzy osie i więcej 

                 12           36 włącznie              2.394,29            2.394,29 

 Powyżej  36               2.310,00            2.992,50 

 
3. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego. 
 

a) od 7 ton i poniżej 12 ton  
 

Lp.           Masa całkowita             Przyczepy i naczepy 

 
1. 

 
Od 7 ton i poniżej 12 ton 

 
                                1.623,28 

 
 

b) równą lub wyższą niż 12 ton 
 

Lp.  
 
Dopuszczalna masa 
całkowita 

 
 
Ilość osi jezdnych 

Zawieszenie osi 
jezdnych 
pneumatyczne lub 
uznanym za 
równoważne 

 
Inne systemy 
zawieszenia osi 
jezdnych 

1. Równa lub wyższa niż 
12 ton do 36 ton 
włącznie 

Jedna oś            1.893,80       1.893,80 

Dwie osie            1.893,80       1.893,80 

Trzy osie i więcej            1.893,80       1.893,80 

 
2. 

 
Powyżej  36 ton 

 
Jedna oś 

 
           1.525,00 

  
      1.575,00 

Dwie osie            1.525,00       2.016,00 

Trzy osie i więcej            1.525,00       1.785,00 



 
4. Autobusy 
 

 
Lp. 

 
Liczba miejsc do   siedzenia 

 
                     Autobusy   
 

 
1. 

 
Mniejszej niż 22 miejsca 

 
                      1.417,50 

 
2. 

 
Równej lub większej niż 22 miejsca 

 
                      1.627,50 

 
                                                                

                                                                  § 2 
 
Traci moc Uchwała Nr XXVI/181/2016  Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 października 
2016 roku w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków 
transportowych na 2017r. 
 
 
                                                                  § 3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka 
 
                                                                  § 4 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r. 

 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     PRZEWODNICZĄCY  RADY  MIEJSKIEJ 
                                                                                                                        W  GŁOGÓWKU 
                                                                                                                      
                                                                                                                    Mieczysław  Hołówko 
 
 
 
 



Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych  
na 2018r. 
 
Stawki podatków lokalnych ustalane są na jeden rok budżetowy , w związku z powyższym 
konieczne jest podjęcie uchwały ustalającej stawki podatku od środków transportowych na 
kolejny rok. Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 
2018r. zakłada stawki  na poziomie  2017 roku, za wyjątkiem pozycji: 
§ 1 pkt 2  „Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z 
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu” ,     lit. b) powyżej 
36 t – dwie osie (oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 
równoważne  - obniżenie stawki o 100 zł, 
pkt 3 lit. „Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego”, lit. b   „powyżej 36 t”  (zawieszenie osi jezdnych pneumatyczne lub 
uznanym za równoważne) – obniżenie o  50 zł . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skarbnik Gminy 
Ilona Hudaszek 
 
Głogówek, dn. 11.10.2017r. 
 
 
 
 
 
 


