
Uchwała Nr Lv/432l2009

Rady Gminy Cza.na
z dnia 30 listopada 2009 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr xlu/406/2005 z dnia 29 listopada 2005
roku W sprawie ustalenia stawek podatku od środkóW transportowych na
terenie Gminy Czarna.

Na podstawie ań.18 ust.2 oraz ań.40 Ust.1 i ań.42 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym / tj Dz.U. z Ż007 roku Nr 42' poz'Lsgl z
póżn.zmnl oraz art.10 ust' 1 i 2 ustawy Z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i

opłatach lokalnych / tj. DZ. U. z 2006 roku Nr 121 , poz'B44z pózn'zmnl - Rada
Gminy W czarnej uchwala co następuje:

s1.

W Uchwale Nr XLII/406/2005 z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie ustalenla
stawek podatku od środkóW transportowych na terenie Gminy czarna Wprowadza
się nasĘpujące Zmiany:

1. W s 1 ust.2 dotychczasowy załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie
załącznika Nl t do niniejszej uchwaly 

'
2' W s 1 ust.4 dotychczaŚowy załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie

załącznika N] 2 do niniejszej uchwaly.

3' W s 1 ust. 6 dotychczasowy załącznik Nr 6 otrzymuje b.zmienie
załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

s2.

Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.

s3.

Wykonanie uchwały powierza slę Wójtowi Gminy.

s4.
Uchwała podlega ogłoszeniu W DziennikU Urzędowym Województwa Podkarpackiego
iWchodzi W życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie począWszy

od roku podatkowego 2010.
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Załącznik Nr 1
do Uclrwały Rady Gminy w Czarnej Nr LV/432l2009
z dnia 30 listopada 2009 roku

stawki podatku od środkóW transpońowych dla samochodóW ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa
calkorvita w tonach stałvka podatku ( $, złotych )

nle mnrel
n|Ż

Mniej niż oś jezdna ( osie j€zdne ) z

pn€umatycznYln lub
zawicszeniem uznanym za

Inne systemy zawiesz€nia osi
jezdnych

Dwie osie

't2 13 1.010 1.000
13 14 1.060 1.050
14 15 1.1t0 1.100

l5 1.160 1.265.69
trŻv osie

't2 17 r.210 1.200
t7 l9 1.270 1.250
19 2l 1.360 1.350
2t 23 1.150 1.550
Ż3 2S 1.550 1.650
25 l_650 1.750

Czt€rv osie i wiecei
t2 25 1.450 t -551t

25 27 1.550 1.650
27 29 1.650 1.750
Ż9 3t 1.750 2419,97
3l 1.850 2479.91
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy w Czamej Nr LV/432l2009
z dnia 30 listopada 2009 roku

stawki od środkóW transpońowych dla ciągników siodłowych
i balastolvych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub
wyższej niż 12 ton.
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Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespolu pojazdórv:
ciągnik siodłowy * naczepa,

ciągnik balastowy + przyczepa
( w tonach )

Starvka podatku ( $, zlotych )

nre mnleJ
ntz

mniej niż oś jezdna ( osi€ jezdne ) z

pn€um'tycŻnym lUb
zawi€szeni€m Uznanym za

Inne syst€my zawieszenia osi
jezdnych

dwie osie
11. 18 r.250 1.300
18 25 1.300 1.350
25 3t 1.400 1.400
3l 1.490 1.959.23

trzy osie
t2 40 r.600 1742,06
40 1.800 2.516.88



Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gn-riny w Czarnej Nr LV/432l2009
z dnia 30 listopada 2009

Przyczepy i naczepy' które łącznie z pojazdem si|nikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż t2 ton z wyjątłiem
związanych Wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego.

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespolu pojazdów:

naczepa / pŹYczepa
+

pojazd silnikołvy
(w tonach)

Starvka podatku ( rv zlorych )

nre mnreJ
m7

Mniej niż oś jezdna ( osiejezdn€ ) z

pneunatycznym Iub
zawieszetriern uznanym zt

Inn€ sysiemy zawiesz€nia osi
jezdnych

iedna oś
12 l8 550 6s0
18 t< 750 850
25 950 1.050

Dwie osie
12 28 1.050 1.150
28 1.150 1.250

38 1.250 1.3s0
38 1.350 1.718,7r

Trzy osie
12 38 1.450 1.s00
38 1.550 1.700
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