UCHWAŁA NR XLIII/264/2018
RADY GMINY OSTASZEWO
z dnia 13 listopada 2018 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.1)), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445, z późn. zm.2)) oraz pkt 2 obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 25 lipca 2018 r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych na rok 2019 (M. P. poz. 745) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki podatku od środków transportowych na 2019 rok w następujących
wysokościach:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 708 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.042 zł,
c) powyżej 9 ton - 1.444 zł;
2) od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, niezależnie od
liczby osi - 2.386 zł,
b) z innym niż pneumatyczne lub uznane za równoważne systemem zawieszenia osi jezdnych:
- o liczbie osi równej dwie lub trzy - 3.170 zł,
- o liczbie osi równej cztery lub więcej - 3.181 zł;
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 1.555 zł;
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,
w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne niezależnie od
liczby osi:
- do 36 ton włącznie - 1.844 zł,
- powyżej 36 ton - 2.386 zł,
b) z innym niż pneumatyczne lub uznane za równoważne systemem zawieszenia osi jezdnych
niezależnie od liczby osi:
- do 36 ton włącznie - 2.022 zł,
- powyżej 36 ton - 2.660 zł;
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 - 1.250 zł;
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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, w zależności od dopuszczalnej masy
całkowitej zespołu pojazdów:
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
- do 36 ton włącznie - 1.459 zł,
- powyżej 36 ton - 1.844 zł,
b) z pozostałym zawieszeniem:
- do 36 ton włącznie - 1.784zł,
- powyżej 36 ton - 2.322 zł;
7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca - 905 zł,
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1.925 zł.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.3)

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. pioz. 1000, 1349 i 1432.
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. pioz. 1588, 1669, 1693,
1722 i 2073.
3) Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą nr XXXII/204/2017 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 20 listopada 2017 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2017 r. poz. 4248).
2) Zmiany
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Uzasadnienie do uchwały Nr XLIII/264/2018
Rady Gminy Ostaszewo
z dnia 13 listopada 2018 r.
Obwieszczeniem z dnia 25 lipca 2018 r. (M. P. poz. 745) Minister Finansów ogłosił stawki
podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r.
W związku z tym, iż podatki i opłaty lokalne są głównym źródłem finansowania wydatków
budżetowych, a ogłoszone przez Ministra Finansów stawki dotyczą określonego przedziału
czasowego, uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek kwotowych podatku od środków
transportowych należało zaktualizować.
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