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Uchwala Nr XXII/I11/2012
Rady Grniny w Czerminie
z dnia 23 liŚtopada 2012 r.

wysokości stawek podatku od środków transportorłych

Na podstawi€ art.l8 ust.2 pkt 8 iań.40ust. l usta\łyzdnia8malca 1990r.
o samorządzie gminnym ( tekstjednolity: Dz. U' z 2001 r. Nr 142, poz. I59I' zpóźn' zm.)'
oraz ań'10 ust. l i 2 ustawy z dnia 12 stycznia l99l r' o podatkach i opłatach lokalnych

cednolity tekst : Dz' U' z 2010 r. Nr 95, poz.613 zpóżn. zmianami), afi. 4 ust.1 w zw.
z alt.13 pk 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normat}'wnych i niektóIych
innych aktów prawnych ( jednolity tekst: Dz, U, z 20lI r. Nr 197, poz. l 172 )' obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących w 20|3 t' (M.P' zŻ0I2rpoz. 743 ) oraz obwieszczenia
Minisfua Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r' w sprawie górnych glanic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2013 r.(M. P ' z2072 r poz.587),

Rada Gminy w Czerminie
uchwala co następujei

$1

Określa się rvysokość Śtawek podatku od środków tranŚpońowych:

l ' od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
i poniżej 12 ton , w zalężności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 4'5 tony włączne
b) powyżej 4.5 tony do 5.5 (on) \^lącznie
c) powyżej 5.5 tony do 7.5 ton) \Ąłącznie
d) powyŹej 7'5 tony do 9 ton włącznie
e) powyżei 9 ton i poniżej 12 ton

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
b) powyŹej 5,5 tony do 9 ton włącznię
c) powyżej 9 ton i poniżęj 12 ton

- 454 zl
- 476 zl
- 492 zl
- 528 zl
- 708 Ż|

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 siodłowęgo lub balastowego przystosowanęgo do uż}.wania łącznie
z naczępąIrJb pl4ęzepą o dopuszczalnej masie całkowiĘ zespołu pojazdów :

- 504 zł
- 528 zl
- 708 Żl

4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystoso\łanego do uż}avalia łącaie
z |aczępą o dopuszczalnej masie całkowitęj zespołu pojazdów równej lub wyzszej
niż 12 ton _ jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały ;



5. od przyczęy lub naczepy (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podalku rolnego), które łącznie zpojazdem
silnikowym posiadaj ą dopuszczalną masę całkowią

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

mnięj niż 20 miejsc
od 20 miejsc do 29 miejsc
równej lub wyższej niż 30 mięjsc

- 110 zł
- 134 zl

6.

'1.

od przyczepy lub nac zepy (z wyją*iem zwięarlych wyłącnlie z działalnością
rclniczą plowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łączrrie z pojazdem
silnikowym posiadaj ą dopuszczalną masę całkowią równą lub wyższĄAiż 12 to',
niezależnie od todza1u zawięszęnia _jak w załączrriku Nr 3 do niniejszej uchwały;

od autobusu , w zalęźności od liczby miejsc do siedzęnia :

a)
b)
c)

- 348 zł
- 116 zl
- l 43o Żl

s2
Traci moc Uchwała Nl xlv57/201l Rady Gminy w Czerminie z dnia 18 listopada
201 1 r. w sprawie okeśl€nia wysokości stawek podatku od środków transpońoqych.

$3

Uchwała wchodzi w życie po upbrMię 14 dnia od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym wojewódżwa Podkaryackiego i ma zastosowanię
począwszy od roku podatkowego 2013.
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załącznik Nr 1

do Uchwały Nr xxlvl 1l/2012
Rady Gminy w cz€rminie
z dnia 23 listopada 201Ż r '

stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych
o dopuŚzczalnej masie calko}vitej równej lub wyższej uż 12 ton.

Liczba osi i
dopuszczalna masa
całkowita ( w tonach)

stawki podatku ( w złotych)

nle mrueJ nlz mneJ z ośjezdna (osie

1ezdrc) z
zawieszenięm
pneumatycznym lub
zawieszenięm
uznanym za
Iównowżnę

Inne systemy
Żawieszenia osi
iezdnych

1 4

Dwie osie
1Ż ll 754 754
t3 14 826 826
14 15 426 826
15 r 478 | 474

Trzy osie
12 17 802 802
17 19 802 802
19 2l 1 836 I 836
2I 23 1 836 1 83ó
23 25 1 836 t 836
25 1 836 I 836

Cztery os e l wlęcel
].Ż Ż5 r 920 I 920
25 27 r 920 1 920
2',1 29 1,920 1 920
29 31 2 700 2700
31 2 700 2 700



Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr Xxlvl11/2012

Rady Gminy w Czerminie
z dnia 23 listopada 2012 r.

stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodlowych i balastowych
przystosowanych do uąrłania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespolu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton'

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

stawki podatku ( \ł złotych)

rue mnleJ nlz innleJ nlz oś jezdna (osiejezdnę) z zawieszenięm
pneumatycznym lub zawiesŻęniem
uznanYm za równoważne

Inne systęmy
zawięszenia osi
iezdnvch

2 l 4

Dwie osię
12 18 1 06Ż 1 062
l8 25 I 178 I 178
25 3t r 232 I 232
31 36 2100 2100
36 2 100 2 100

Trzy osie
12 40 I 996 1996
40 2100 2 700



Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXIVl] l/2012
RadY GminY w Czerminie

z dnia 23 listoPada 2012 r'

stawki podatku od środków transportowych dla przyczep i nacz€p' które lącznie
z pojazdem silnikowych posiadają dopuŚzczalną maŚę całkowitą równą lub wyższą
nż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z dzialalnością rolniczą prowadzoną
prz€z podatnika podatku rolnego.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespoIu pojazdów: nac7ep'prz) cŻe pa

Doiazd silnikowY ( w tonach)
stawki podatku ( w złotych)

nre IllnleJ ruz mnlel nlz

2

Jedna oś
IŻ 18 184

18 25 404

25 7r0
Dwie osie

I2 28 394
33 1 036

3l 38 r 521

38 1 900

Trzy osie
IŻ 1138
38 1 500


