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UCHWAŁA NR III/18/2018
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 zpóź. zm) oraz art.10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.) w związku
z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie stawek podatku od
środków transportowych obowiązujących w 2019 roku (M. P. z 25 października 2018 r. poz. 1018)
oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019 (M. P. z 3 sierpnia 2018 r. poz. 745) Rada
Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się na terenie gminy Kłodawa wysokość stawek podatku od środków transportowych
na 2019 rok:
1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 453,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 792,00 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1132,00 zł
2) od ciągnika siodłowego lub balastowego, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony a poniżej 12 ton 1132,00 zł
3) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton a poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 679,00 zł
4) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniej niż 10 miejsc siedzących - 905,00 zł
b) od 10 do mniej niż 22 miejsc siedzących - 1132,00 zł
c) od 22 do mniej niż 30 miejsc siedzących - 1338,00 zł
d) od 30 miejsc siedzących i powyżej - 1698,00 zł
5) Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych dla pojazdów z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym za równoważnym, lub z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
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a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
określa załącznik nr 1.
b) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
określa załącznik nr 2.
c) od przyczep i naczep, 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, określa załącznik nr 3.
§ 2. Podatek należy wpłacać bez wezwania w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie lub na
konto urzędu: 63 8545 0008 0000 028601371613 BS Kłodawa.
§ 3. Traci moc uchwała nr 367/2009 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Nr 23, poz. 691) oraz uchwała nr XIX/99/2015 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 7 grudnia
2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 8066.)
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie obwieszczenia na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie oraz opublikowaniu w Biuletynie
Informacyjnym Burmistrza Kłodawy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Krzysztof Krusiński
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/18/2018
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 7 grudnia 2018 r.
Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej
równej lub wyższej niż 12 ton

Rodzaj środka
transportowego
Samochody
ciężarowe
o dopuszczalnej
masie całkowitej
równej lub
wyższej niż 12 t.

Masa

równej 12 ton
i wyżej
równej 12 ton
i wyżej
równej 12 ton
i mniej niż 29 ton
równej 29 ton
i wyżej

Zawieszenie
pneumatyczne
Liczba osi lub zawieszenie
uznane za
równoważne
2
˟

Inne systemy
zawieszenia

Stawka
podatku
w złotych

-

1358,00

˟

˟
-

1585,00
1471,00

4 i więcej

˟

˟
-

1811,00
2151,00

4 i więcej

˟

˟
-

2367,00
2151,00

-

˟

2552,00

3
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/18/2018
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 7 grudnia 2018 r.
Stawki podatku od ciągników siodłowych I balastowych przystosowanych do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespolu pojazdów równej lub wyższej
niż 12 ton

Rodzaj środka
transportowego
Ciągniki
siodłowe
i balastowe
przystosowane
do używania
łącznie
z naczepą lub
przyczepą
o dopuszczalnej
masie całkowitej
zespołu
pojazdów
równej lub
wyższej niż 12t

Masa

Liczba osi

równej 12 ton
i mniej niż 31 ton

2

równej 31 ton
i mniej niż 36 ton

2

równej i powyżej
36 ton
równej 12 ton do
36 ton włącznie
powyżej 36 ton
i mniej niż 40 ton
równej 40 ton
i wiecej

Zawieszenie
pneumatyczne
Inne
lub zawieszenie
systemy
uznane za
zawieszenia
równoważne
˟
˟
˟
-

Stawka
podatku
w złotych
1698,00
1852,00
1698,00

2

˟

˟
-

2017,00
2037,00

3 i więcej

˟

˟
-

2151,00
1852,00

3 i więcej

˟

˟
-

1883,00
2264,00

3 i więcej

˟

˟
-

2418,00
2264,00

-

˟

2652,00

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

–5–

Poz. 9988

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/18/2018
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 7 grudnia 2018 r.
Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Rodzaj środka
transportowego

Przyczepy i naczepy które
łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają
dopuszczalną masę
całkowitą równą lub
wyższą niż 12t.
z wyjątkiem związanych
wyłącznie
z działalnością rolniczą
prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego

Masa

równej 12 ton
i wyżej
równej 12 ton do
36 ton włącznie

Zawieszenie
pneumatyczne
Inne
lub
Liczba osi
systemy
zawieszenie
zawieszenia
uznane za
równoważne
1
˟
-

2

3 i więcej
powyżej 36 ton

2
3 i więcej

Stawka
podatku
w złotych
792,00

˟

˟
-

1019,00
1132,00

˟
˟
˟
-

˟
˟
˟
˟

1358,00
1389,00
1441,00
1472,00
1770,00
1749,00
1852,00

