
UCHWAŁA NR XL/385/2017
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU

z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Nowy 
Tomyśl w roku 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 
z 2017 r., poz. 1785), Rada Miejska w Nowym Tomyślu uchwala, co następuje:

§ 1. Roczne stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Nowy Tomyśl w roku 
2018 wynoszą:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

a) powyżej 3,5 tony do 4,5 tony włącznie - 500zł

b) powyżej 4,5 tony do 5,5 tony włącznie - 672zł

c) powyżej 5,5 tony do 7 ton włącznie - 882zł

d) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie - 656zł

e) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 706zł

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – w zależności od 
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa załącznik 
Nr 1 do niniejszej uchwały,

3) 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

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 1196zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1330zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1462zł

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton stawki podatkowe określa 
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 
7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego

a) od 7 ton do 10 ton włącznie - 334zł

b) powyżej 10 ton a poniżej 12 ton - 398zł

6) od przyczepy lub 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 - stawki określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy

a) mniejszej niż 22 miejsca - 850zł

b) równej lub większa niż 22 miejsca - 1872zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru podatku od środków transportowych obowiązującego w roku 
2018.
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL/385/2017 
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 30 października 2017 r. 

Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej 

masie całkowitej 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 jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne

Inne systemy 
zawieszenia osi 
jezdnych

1 2 3 4

Dwie osie

12 13 1144 1166
13 14 1154 1182
14 15 1166 1198
15 541 1238

Trzy osie 

12 17 1198 1220
17 19 1330 1354
19 21 1380 1482
21 23 1390 1560
23 25 1392 1728
25 992 1542

Cztery osie i więcej

12 25 2652 2788
25 27 2652 2788
27 29 2788 2908
29 31 2954 2954
31 1620 2400

                                                           

                                                           

                                                          

Id: 02B66559-392F-4E5D-8A75-07F5871687B3. Podpisany Strona 2



                                                          Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/385/2017 
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 30 października 2017 r. 

Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych 

przystosowanych 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 lub 
zawieszeniem uznanym za 
równoważne

Inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych

1 2 3 4
dwie osie 

12 18 1328 1506
18 25 1338 1558
25 31 1346 1624
31 1382 1914

trzy osie i więcej

12 40 1594 2230
40 1702 2496
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     Załącznik Nr 3
do Uchwały XL/385/2017 
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 30 października 2017 r. 

Stawki podatku od środków transportowych dla przyczep i  naczep, które łącznie z pojazdem 

silnikowym  posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: naczepa
/przyczepa + pojazd silnikowy 
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej
niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 
równoważne

inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych

1 2 3 4
jedna oś 

12 18 412 424
18 25 424 450
25 316 702

dwie osie

12 28 478 340
28 33 766 930
33 38 832 1472
38 1124 1700

trzy osie i więcej 

12 38 668 930
38 922 1254
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XL/385/2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Nowy Tomyśl w roku 2018

Art. 10 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych daje radzie gminy upoważnienie do określenia w drodze
uchwały wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych radom gmin przysługuje prawo do różnicowania
wysokości stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania uwzględniając w szczególności
wpływ środka transportowego na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia.

Stawki określone w uchwale mieszczą się w granicach obwarowanych kwotami określonymi jako minimalne dla
pojazdów o których mowa w art.8 pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z obwieszczeniem
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących w 2018r (M.P., poz. 941).

Stawki te w odniesieniu do pojazdów podlegających opodatkowaniu tym podatkiem mieszczą się też w granicach
kwot podanych w obwieszczeniu Ministra Finansów z 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P., poz. 800).

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu jest uzasadnione.
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