
UCHWAŁA Nr XIII/83/11 
Rady Gminy Bukowsko 
z dnia 28 listopada 2011 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 1990 r. o 
samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, 
poz.613 z późń.zm.) 
 
Rada Gminy Bukowsko 
 

u c h w a l a 
co następuje: 
 

§ 1. 
 
Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych: 
 
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 – 635,00 zł. 
    b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 978,00 zł. 
    c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.093,00 zł. 
 
2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej  
    lub wyższej niż 12 ton – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
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 – 1.580,00 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 – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
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 – 1.107,00 zł. 
 
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 – jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 
 
7. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 
    a) mniej niż 30 miejsc – 971,00 zł. 
    b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.590,00 zł. 
 

§ 2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowsko. 
 

§ 3. 
 
Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/260/10 Rady Gminy Bukowsko z dnia 29 
października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku  od 
środków transportowych /Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 
2010 r. Nr 116, poz.2173/.  
 

§ 4. 
 
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
     Podkarpackiego. 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. 



Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XIII/83/11 

Rady Gminy Bukowsko 
z dnia 28 listopada 2011 r. 

 
Stawki podatku od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 
równej lub wyższej niż 12 ton w następującej wysokości w złotych: 
 
Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita (w tonach) 
 

 
                       Stawka podatku 

 
Nie mniej niż  

 
Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne)  
z zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

  
                                              DWIE OSIE 
         12          13                    1.519,00      1.703,00 
         13          14                    1.580,00     1.763,00 
         14          15                    1.640,00     1.824,00 
         15                     1.702,00     1.884,00 
 
                                              TRZY OSIE 
         12          17                    1.773,00     1.946,00 
         17          19                    1.824,00     2.007,00 
         19          21                    1.884,00     2.067,00 
         21          23                    1.945,00     2.128,00  
         23          25                    2.007,00     2.188,00 
         25                     2.007,00     2.188,00 
 
                                  CZTERY OSIE I WI ĘCEJ 
         12          25                    2.067,00     2.312,00 
         25          27                    2.188,00     2.422,00 
         27          29                    2.312,00     2.556,00 
         29          31                    2.434,00     2.966,00 
         31                     2.556,00     2.966,00 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XIII/83 /11 

Rady Gminy Bukowsko 
z dnia 28 listopada 2011 r. 

 
 
Stawki podatku 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 następującej wysokości               
w złotych: 
 
Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: 
ciągnik siodłowy plus naczepa, 
ciągnik balastowy plus przyczepa 
(w tonach) 

 
 
                   Stawka podatku 

 
Nie mniej niż 

 
Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych 

 
                                                     DWIE OSIE 
         12          18                    1.336,00     1.824,00 
         18          25                    1.458,00     1.958,00 
         25          31                    1.580,00     2.067,00 
         31                     1.759,00     2.290,00 
 
                                                      TRZY OSIE 
         12          40                    1.824,00     2.242,00 
         40                     2.119,00     2.953,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik Nr 3 

do Uchwały Nr XIII/83 /11 
Rady Gminy Bukowsko 

z dnia 28 listopada 2011 r. 
 
Stawki podatku 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 następującej wysokości w złotych: 
 
Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: 
naczepa/przyczepa plus pojazd 
silnikowy (w tonach) 

 
                   Stawka podatku 

 
Nie mniej niż 

 
Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym            
za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 
jezdnych 

 
                                                     JEDNA OŚ 
         12          18                    602,00       666,00 
         18          25                    666,00       726,00 
         25                     726,00       788,00 
 
                                                     DWIE OSIE 
         12          28                    788,00       850,00 
         28          33                    850,00    1.105,00 
         33          38                 1.105,00    1.617,00 
         38                  1.454,00    2.090,00 
 
                                                    TRZY OSIE 
         12          38                    905,00     1.221,00 
         38                  1.221,00     1.607,00 
  
 
 
 


