
w sprawie okreś|enia

Uchwala Nr XII/57 /2011
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 18 listopada 2011 r.

wysokości stawek podatku od środków transpońowych

Na podstawie art.l8 ust,2 pkt. 8 i ań.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 200l r. Nr |42, poz. |591'zpóźn.zn.),
oraz art.10 ust. l i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 199l r. o podatkach i opłatach lokalnych
(ednolity tekst :Dz.U. z2010 r. Nr 95, poz. 6|3 z późn. nnianami)' art. 4 ust.1 w zw.
z art.|3 pktz ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszarriu aktów normatyvr.nych i niektórych
innych aktów prawnych ( jednolity tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 ), obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 20 paździemika2lI7 r. w sprawie stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących w 20|2 r. ( M.P. Nr 95 poz.962 z20|| t.) oraz
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 paździemika 2011 r. w sprawie gómych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r.(M. P. Nr 95 poz.961 z20|1 r.),

Rada Gminy w Czerminie
uchwala co następuje:

s1
okreś|a się wysokośó stawek podatku od środków transpońowych:

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powżlej 3'5 tony
i poniżej 12 ton , w za|eżności od dopuszcza|nej masy całkowitej pojazdu:

2. od samoclrodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej |ub wyższej
niż |2 ton - jak w załączrriku Nr l do niniejszej uchwĄ;

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie
z naczepą|lb przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

a) powyżej 3'5 tony do 4'5 tony włącmie
b) powyżej 4,5 tony do 5'5 tony włącznie
c) powyżej 5,5 tony do 7,5 tony włączrie
d) powyżej 7'5 tony do 9 ton włączrrie
e) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

a) od 3'5 tony do 5'5 tony włącznie
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włączrrie
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

- 454zł
- 476zł
- 492zł
- 528zł
. 708zł

.504zł
- 528zł
- 70821

4. od ciągnika siodłowego lub ba|astowego pzystosowanego do używania łącznie
z naczwą o dopuszczalnej masie całkowitej zespofu pojazdów równej lub wyższej
niż 12 ton -jak w załączrriku Nr 2 do niniejszej uchwały ;



5. od prryczepy lub naczepy (z wyjątkiem zwiąanych wyłąpzrrie z działalnością
rolniczą prowadzonąprzez podatnka podatku rolnego), które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą

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

od' przyczepy lub naczepy (z wyjątkiem zwią7anych wyłąpznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowią równą lub wyższą niż 12 toĄ
niezaleźnie od rodzzjll zawieszenia -jak w załąpzrriku Nr 3 do niniejszej uchwaty;

od autobusu 
' 
w zależtości od liczby miejsc do siedzenia :

-  1t0d
- 134 zl

a)
b)
c)

mniej niż 20 miejsc
od 20 miejsc do 29 miejsc
równej lub wyższej niz 30 miejsc

- 348zł
- 716 zl
- 143021

P RzFjVJO-Ę lv CzĄcY
t'^Y l5/1'ntNv

L-/
8,trln'iał,a.u Lęś

$2

Uchwała wchodzi w życie po upĘwie 14 dnia od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie
począwszy od roku podatkowego 2012.



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X|v57 /20||

RadY GminY w Czerminie
z dnia l8 listoPada 201 1 r'

Stawki podatku od środków transpońowych dta.samochodów ciężarowych

o rlopuszcza|nej masie całkowitej równej lub wyższej nD 12 ton.

Stawki podatku ( w złotych)Liczba osi i
dopuszczalna masa
całkowita ( w tonach)
nie mniej niz mniej niż oś jezdna (osie

jezdne) z
zawieszeniem
pneumatycmym lub
zawieszeniem
uznanym za
równowaź:ne

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

1 , 3 4
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Dwie

IJ

I osle
'754 |

13 I4 826 826

I4 l5 826 826

l5 | 478 1478

t2
TrzY

t7 802

17 19 802 802
t9 21 I 836 I 836

2l z3 r 836 1836

23 25 1 836 1836

25 1 83ó 1836
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Cztery os

25
le l wlęcel
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I 1920 Ttno
25 27 1920 L9fn
27 29 1920 t9f0

29 3l 2 7n0 2700
JI 2 700 2 700



Z,ałącntkNt 2
do Uchwały Nr XU 57120||

Rady Gminy w Czenninie
z dnia 18 listopada 2011 r.

Stawki podatku od środków transpońowych dla ciągników siodlowych i balestowych
pzystosowanych do używania |ącznie z naeepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
ca|kowitej zespołu pojazdów równej |ub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespofu
pojazdów :ciągnik siodłowy
+ naczepa' ciągnik
balastowy + przyczepa
( w tonach)

Stawki podatku ( w złotych)

nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie j ezdne) z załiteszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równowaźne

kme systemy
zawieszenia osi
iezdnvch

1 2 J 4
Dwię osię

t2 18 1062 | 062
t8 25 1 178 I 178
25 .)I 1232 1232
JI 36 2 100 2 100
36 2 100 2 100

Trzy osie
t2 40 1996 1996
40 2 700 Ż 700



Załączlik Nr 3
doUchwĄNrXIv 57D0||

Rady Gminy w Czerminie
z dnia 18 listopada 2011 r.

Stawki podatku od środków transpońowych dla plzyczep i naczep' które lącznie
z pojazdem silnikowych posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą
niż 12 ton' z nyjątkiem związanych rryłącznie z działa|nością ro|niczą prowadzoną
pnez podatnika podatku rolnego.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespofu pojazdó w : naczepa/ ptry czepa +
poiazd silnikowy ( w tonach)

Stawki podatku ( w złotyĄ

nie mniej niż mniej niz

I 2 3
Jedna oś

12 l8 184
18 25 404
25 71ł

Dwie osie
12 28 394
28 JJ r 036
J-) 38 I524
38 1 900

Trry osie
t f 38 I 138
38 I 500


