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Uchwala Nr XIII/52I2015
Rady Gminy rv Czerminie
z dnia 27 listopada 2015 r.

$Tsokości Śtawek podatku od środków transpońowych

Na podstawie afi.18 ust.2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( tekstjednolity: DŻ. U. z 2015 t.' poz. 1515 z pózn. zmianami'),
oraz ań'10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(jednolity tekst : Dz' U ' z2014 r.,poz.849 zpózn' znianami)

Rada Gminy w Czerminie
uchwala co następuje:

s1

określa się roczną rrysokość stawek podatku od środków transpońorvych:

1. od samochodu ciężalowęgo o dopuszczalnej masie całkowiĘ powyżej 3,5 tony
i poniżei 12 ton , w zależności od dopuszczalnei masy całkowitei pojazdu:

2. od samochodu ciężaJowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyżsŻej
r,iż \2 to11 _ jakw załączniku Nr l do niniejszej uchwały;

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie
znaczepąlub przyczepą o dopuszcŻalnęj masię całkowitej zęspołu pojazdów :

a) powyżej 3,5 tony do 4,5 tony włącznre
b) powyżej 4.5 tony do 5.5 tony u lącznie
c) pouryżej 5.5 ton1 do 7.5 ton1 wlącznie
d) połyżej 7,5 tony do 9 ton włącznie
e) powyżęj 9 ton i poniżej 12 ton

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
b) pouyżej 5,5 tony do 9 ton włączrrie
c) powyŹę.j 9 ton i poniżęj 12 ton

- 504 zl
- 550 zl
- 600 zl
- 600 zl
- 850 zl

- 554 zl
- 518 zl
- 758 zł

4. od ciągnika siodłowego lub balastowego plzystosowanego do używania łącznie
z naczępą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej
niż l2 ton - jak w załączniku Nr 2 do niniejszęj uchwały ;

od przyczepy lub naczepy (z wyjątkiem związalych wyłączde z działalnością
rolniczą prowadzoną pŹez podatnika podatl_u rolnego), które łączni e z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowiĘ:

a) od 7 ton do 10 ton włącznie
b) powyżej l0 ton i poniżej 12ton

od plzyczępy lub naczepy (z Wyjątkięm z\łiąza[ychwłączxie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku lohęgo), które łącznie ż pojazdem
silnikorł1łn posiadają dopuszczalną masę całkowitą lówną lub Wyższąl]'iż \Ż ton,
niezależnie od rodzaju zawieszenia _jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

- 210 zl
- 240 zl



a) mniejszej njż22 miejsca
b) równej 22 miejsca do nniej niż 30 miejsc
c) równęj lub wyższej niż 30 miejsc

- 450 zl
- 850 zl
- 1 480 zl

s2

Uchwała wchodzi \ł życię po upbrMie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie
pocąwszy od loku podatkowego 2016.



Załącmik Nr l
do Uchwab Nr XIlV52l 2015

Rady Gminy w Czerminie
z dnia 27 listopada 2015 r.

stawki podatku od środków transpońorvych dla samochodów cięźarorrych
o dopuszczalnej masie calkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i
dopuszczalna masa
całkowita ( w tonach)

stawki podatku ( w złotych)

nie mniej niż nrnle] nŹ ośjezdna (osie
jezdne) z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem
]dzn tym za

Inne systęmy
zawieszenia osi
jęzdnych

I 2 3 4
Dwie osie

12 13 850 8s0
13 14 880 880
t4 15 880 880
t5 I 550 1 550

Trzv osie
1.2 t7 850 850
I'1 t9 850 850
19 21 I 890 I 890
2I 23 I 8S0 I 890
23 25 I 950 I 950
25 1 950 1 950

Cżerv osi e 1 Węce|
12 25 1970 1970
25 2',7 t 970 1970
21 29 1970 1910
29 31 2 750 2 750
3l 2 750 2150



załącmik Nr 2
do Uchwały Nr xllv52l2015

Rady Gminy w Czerminie
z dnia 27 listopada 2015 r.

stawki podatku od środkó}v transporto[Tch dla ciągników siodlołvych i balastowych
przystosowanych do użJ,'tvania lącznie z naczepą lub prryczepą o dopuszczalnej masie
calkowitej zespolu pojazdów równej lub wyżŚzej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów :ciągnik siodłowy
+ naczępa, ciągnik
balastowy + przyczepa
( w tonach)

stawki podatku ( \ł złotych)

me mnleJ nlz mniej niż oś jezdna (osiejezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
IównowaŹne

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

2 4
Dwie osie

12 18 l1lŻ 1112
18 25 1228 | 2Ża
25 3l 1282 t 2a2
31 36 2 t50 2150
36 2150 21s0

Trzy osie i więcei
12 40 2 046 Ż tl46
40 2 750 2 750



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIIV52/20 1 5

Rady Gminy w Czerminie
z dnia 27 listopada 2015 r.

Stawki podatku od środków transportowych dla przyczep i naczep' które łącznie
z pojazdem silnikowych posiadają dopuszczalną masę calkowitą równą lub wyższą
niż 12 ton' z wyjątkiem związanych wylącznie z dzialalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: nac zępalprzyczepa +

ooiazd silnikowv ( wtonach)
sta\łki podatku ( w złotych)

nie mniej niż mnlęJ nlz

1 2 3

Jedna oś
12 18 244
18 25 500
)5 760

Dwie osie
1Ż 28 500
28 33 I 086
tl 38 1574

I 950
Trzv osie i wiecei

I2 38 I 550
38 1 550


