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UCHWAŁA NR XXXVI/219/2017
RADY GMINY KOZŁÓW
z dnia 21 listopada 2017 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, ar.41 ust. 1, art42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875 z późn. zm), art. 10 ust 1, 2 art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1785 z późn. zm.),
Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (Mon. Pol.z 2017 r., poz. 800) oraz Obwieszczenia Ministra
Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących w 2018 r. (Mon. Pol. z dnia 16 października 2017 r., poz. 941 ) Rada Gminy Kozłów uchwala
co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy
Kozłów:
1) Od samochodów ciężarowych o którym mowa w art. 8 pkt 1, w zależności od dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu:
a) Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 567,00 zł
b) Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 756,00 zł
c) Powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton 945,00 zł
2) Od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton.
a) dwie osie 1647,00 zł
b) trzy osie 2125,00 zł
c) cztery osie i więcej 3072,00 zł
3) Od ciągników siodłowych i balastowych , o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych ,o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do poniżej 12 ton 1190,00 zł
4) Od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
Dopuszczalna masa całkowita
w tonach
Nie mniej niż

Mniej niż

2 osie
Zawieszenie osi pneumatyczne lub
równoważne

Inny system zawieszenia
osi
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Stawka podatku w złotych
1858,00

1858,00

2125,00

2374,00

Dopuszczalna masa całkowita
w tonach
Nie mniej niż

Mniej niż

3 osie i więcej
Zawieszenie osi pneumatyczne lub
równoważne

Inny system zawieszenia
osi

12

31

Stawka podatku w złotych
2002,00

31

40

2169,00

2225,00

2225,00

2959,00

40

2191,00

5) Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton i poniżej 12 ton 557,00 zł
6) Od przyczep i naczep, o któych mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
Dopuszczalna masa całkowita w tonach
Nie mniej niż

Mniej niż

1 oś
Zawieszenie osi pneumatyczne lub
równoważne

Inny system zawieszenia
osi

Stawka podatku w złotych
634,00

634,00

25

667,00

756,00

12

23

2 osie
Stawka podatku w złotych
667,00

667,00

23

28

723,00

723,00

28

33

890,00

1169,00

33

38

1224,00

1725,00

38

1557,00

2003,00

12

3 osie i więcej
Stawka podatku w złotych
945,00

1279,00

1312,00

1725,00

12

25

38

38

7) Od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o ilości miejsc do
siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniej niż 22 miejsc – 1068,00 zł
b) równej lub wyższej niż 22 miejsc – 1113,00 zł
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłów.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXII/141/2016 Rady Gminy Kozłów z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie
ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku.
Przewodnicząca Rady Gminy
Teresa Florek

