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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 230/XXXIX/17 

Rady Gminy Janów 

z dnia 28 listopada 2017 r. 

Wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 

na rok 2018: 

        

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton 

 Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) 

Powyżej 3,5 do 5,5 

włącznie 

Powyżej 5,5 do 

9 włącznie 

Powyżej 9              

i mniej niż 12 

Stawka podatku (w złotych) 

-samochody posiadające katalizatory 

spalin lub instalację gazową 
673 850 850 

-nie posiadające katalizatora spalin lub 

instalacji gazowej wyprodukowane po 

roku 2003                    

735 850 850 

- nie posiadające katalizatora spalin lub 

instalacji gazowej wyprodukowane 

w roku 2003                i wcześniej 

790 910 910 

b) równej lub wyższej niż 12 ton 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

(w tonach) 

Stawka podatku 

(w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

zawieszenie osi 

pneumatyczne lub inne 

uznane za równoważne 

inne systemy 

zawieszenia osi 

jezdnych 

Dwie osie 

12 13 800 900 

13 14 900 1.000 

14 15 1.000 1.200 

15  1.100 1.500 

Trzy osie 

12 17 1.200 1.300 

17 19 1.400 1.450 

19 21 1.420 1.500 

21 23 1.500 1.550 

23 25 1.800 1.800 

25  1.800 1.950 

Cztery osie i więcej 

12 25 1.950 1.980 

25 27 1.990 2.000 

27 29 2.000 2.010 

29 31 2.010 2.399 

31  2.100 2.399 

2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
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a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 

 Ciągniki wyprodukowane 

W 2003 roku i wcześniej Po 2003 roku 

Stawka podatku (w złotych) 

- ciągniki o dopuszczalnej masie 

całkowitej do 7 ton włącznie 
1.653 1.600 

- ciągniki o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej      7 ton 

i poniżej 12 ton 

1.680 1.600 

b) 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 system 

zawieszenia osi 

jezdnych 

Dwie osie 

12 18 1.700 1.720 

18 25 1.800 1.820 

25 31 1.850 1.860 

31  1.900 1.900 

Trzy osie i więcej 

12 40 1.950 1.980 

40  1.990 2.493 

3. Przyczepy i 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: 

-  przyczepy lub naczepy wyprodukowane w roku 2003 i wcześniej 631 –zł; 

-  przyczepy lub naczepy wyprodukowane po roku 2003  567 –zł. 

4. Przyczepy i 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. 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów naczepa/przyczepa + 

poj. silnikowy                ( w tonach) 

Stawka podatku 

(w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

zawieszenie osi pneumatyczne 

lub inne uznane za 

równoważne 

inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych 

Jedna oś 

12 18 850 850 

18 25 900 900 

25  990 990 

Dwie osie 

12 28 1.000 1.100 

28 33 1.200 1.300 

33 38 1.450 1.670 
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38 - 1.500 1.700 

Trzy osie i więcej 

12 38 1.300 1.480 

38  1.650 1.850 

5. Od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do 

siedzenia poza miejscem kierowcy: 

Mniejszej niż 22 miejsca Równej lub większej niż 22 miejsca 

Stawka podatku (w złotych) 

1.033 1.345 
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UZASADNIENIE 

do uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz podatku                  

od środków transportowych na 2018 rok 

 

 Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2017 r., poz. 1785 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki 

lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

 

 Natomiast zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych                

(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1785 ze zm.) podatnikami podatku od nieruchomości są osoby 

fizyczne, osoby prawne,  jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: 

- właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,  

- posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,  

- użytkownikami wieczystymi gruntów, 

- posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących 

własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy 

zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, z 

wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości 

lub jest bez tytułu prawnego. 

 

 Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. ogłoszono wysokość górnych 

granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r.  

 W związku z ustaleniem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego 

półrocza 2017 r. ogłoszonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 

11 lipca 2017 r. i opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 17 lipca 2017 r., poz. 697 - górne granice 

stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych zostały podwyższone o 1,9%. 

 

Planowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych szacuje się na kwotę 195.027,00 zł, 

czyli o 24,10% więcej w stosunku do ubiegłego roku. Natomiast w podatku od nieruchomości szacuje się, iż 

planowane wpływy wzrosną w stosunku do roku poprzedniego o 5,44% czyli o kwotę 89.803,00 zł. 

 

 Kwota różnicy między stawkami podatku od nieruchomości i środków transportowych 

obowiązującymi na terenie Gminy Janów, a stawkami maksymalnymi ma wpływ na wielkość otrzymywanej 

subwencji. 

 


