
UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 576 

Rady Miasta Konina 

z dnia 25 października 2017 roku 

 

w sprawie stawek podatku od środków transportowych. 

 

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: 

1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, 

2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, 

3. ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub 

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej                

12 ton, 

4. ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub 

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż           

12 ton, 

5. 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, 

6. 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, 

7. autobusy. 

 

Rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych, 

z tym że stawki nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Jednocześnie Minister Rozwoju 

i Finansów ogłasza stawki minimalne dla pojazdów podlegających ww. podatkowi. 

 

Górne granice stawek kwotowych na 2018 rok zostały podwyższone o 1,9 % z uwagi na fakt 

ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 11 lipca 

2017 r. wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r. w wysokości 

101,9 (wzrost cen o 1,9%).  
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Stawki podatku od środków transportowych na przyszły rok podatkowy postanawia się 

utrzymać w niezmienionej wysokości w stosunku do stawek z roku 2017. Należy podkreślić, 

że w latach 2012-2017 stawki podatku od środków transportowych były na tym samym 

poziomie, a stawki obowiązujące w mieście Koninie w znaczącym stopniu odbiegają od stawek 

maksymalnych. 

 

                                      Przewodniczący 

                                     Rady Miasta Konina 

 

/-/ Wiesław Steinke 
                  
 

 

 

 

 


