
           

UCHWAŁA Nr XLVII/425/2017 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 28 listopada 2017r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych     

na rok 2018 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 

opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 poz. 1785) oraz w związku z Obwieszczeniem Ministra 

Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych 

podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M. P. z 2017 r. poz. 800), Obwieszczenia Ministra 

Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków 

transportowych obowiązujących w 2018 r. (M. P. z 2017 r. poz. 941) uchwala się, co 

następuje:  

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące 

na terenie Gminy Karczew:  

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i 

opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:  

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 100 zł;  

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 100 zł; 

c)  powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 100 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 w 

zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia 

według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;  

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 a poniżej 5,5 tony - 100 zł;  

b) od 5,5 tony do poniżej 12 ton – 100 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 

równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej 

pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej 

uchwały;  

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych, 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) - 100 zł;  

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 

podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 

masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 

3 do niniejszej uchwały;  

7) autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, od 

liczby miejsc do siedzenia poza kierowcą:  

a) mniejszej niż 22 miejsca - 300 zł; 

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca – 500 zł; 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 



§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej jednak niż od 1 stycznia 2018 r. 

 

 

 

                                                                                                        Przewodnicząca Rady 

                                                                                                         Danuta  Trzaskowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 
 

 Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych      

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1785), opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych 

podlegają: 

1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t 

2) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i powyżej, 

3) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 

całkowitą od 7 t i powyżej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 

prowadzona przez podatnika podatku rolnego, 

4) autobusy. 

Przy określaniu stawek, rada gminy uwzględnia rodzaj środka transportowego, dopuszczalną 

masę całkowitą, liczbę osi, rodzaj zawieszenia osi jezdnych, liczbę miejsc do siedzenia. 

Stawki podatku od środków transportu zostały ustalone na podstawie w/w przepisów, oraz 

Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie górnych 

granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M. P. 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. (M. P. z 2017 r. poz. 941). 

 

 

                                                                                                       Przewodnicząca Rady 

                                                                                                         Danuta  Trzaskowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                       ZAŁĄCZNIK Nr 1  

                                                                                                                   do UCHWAŁY Nr XLVII/425/2017  

                                                                                                                     RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

                                                                                                 z dnia 28 listopada 2017r. 

 

 

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH 

w art. 8 pkt 2 USTAWY 

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 

inny system 
zawieszenia osi 

jezdnych 

Dwie osie 

12 15 384 542 

15   542 1226 

Trzy osie 

12 19 242 496 

19 21 496 644 

21 23 644 992 

23   992 1542 

Cztery osie i więcej 

12 25 644 654 

25 27 654 1020 

27 29 1020 1618 

29   1618 2400 

 

                                                                                             Przewodnicząca Rady 

                                                                                                         Danuta  Trzaskowska 

     

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                          ZAŁĄCZNIK Nr 2  

                                                                                                                      do UCHWAŁY Nr  XLVII/425/2017 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

                                                                                                      z dnia  28 listopada 2017r.  

 

 

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH 

w art. 8 pkt 4 USTAWY 

 

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 

Inny system 
zawieszenia 

osi 
jezdnych 

Dwie osie 

12 18 100 100 

18 25 260 470 

25 31 548 900 

31   1382 1896 

Trzy osie i więcej 

12 40 1220 1686 

40   1686 2494 

 

   

                                                                                                       Przewodnicząca Rady 

                                                                                                         Danuta  Trzaskowska 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                      ZAŁĄCZNIK Nr 3  

                                                                                                                  do UCHWAŁY Nr XLVII/425/2017  

                                                                                                                    RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

                                                                                                z dnia  28 listopada 2017r 

 

 

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH 

w art. 8 pkt. 6 USTAWY 

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 

Inny system 
zawieszenia osi 

jezdnych 

Jedna oś 

12 25 174 314 

25 37 314 550 

37    314 550 

Dwie osie 

12 28 206 304 

28 33 600 832 

33 38 832 1264 

38   1124 1664 

Trzy osie i więcej 

12 38 662 922 

38   922 1254 

 

 

                                                                                                        Przewodnicząca Rady 

                                                                                                         Danuta  Trzaskowska 

                                              


