
w Śprawie określenia

Uchwała Nr xxxIII/175/2013
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 21 liŚtopada 2013 r.

wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art' 18 ust'2 Pkt 8 i ań. 40 ust. 1 ustauy z dnia 8 malca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( tekstjednolity: Dz.v ' z 2013 l poz'594, z późn. zm.), obz an'Io
ust. l i 2 ustawy z dnia 12 styczia l99l r' o podatkach i opłatach lokalnych
oędnolity tekst: Dz' U' z2010 r. Nr 95, poz.613 z późn. zmialami)' alt.4 ust'l wzw.
z alt.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłasŻaniu aktów normat1.rvnych i niektórych
innych aktów plawnych ( jednolity tękst: Dz' U, z Ż0I\ r. Nr 197' poz. 1172 )' obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia7 pażdzienika2ol3 r. w splawie stawek podatku od środków
transpoltowych obowiązujących w 2014 r' ( M'P' z 2013I poz' 812 ) oraz obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 7 sierynia 20l3 r' w sprawie gómych glanic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 20l4I.(M' P. z20l3 r'poz.724.

Rada Gminy w Czerminie
uchwala co następuje:

sl
określa się wysokość Śtawek podatku od środków transporto$Tch:

1 ' od samochodu ciężarowego o dopuszczalnęj masie całkowitęj po\łyżęj 3'5 tony
i poniżej 12 ton , w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnęj masie całkowitej równej lub wyższej
liż12ton' jakw załączniku Nr l do niniejszej uchwały;

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego pźystosowalęgo do uŹywania łącznie
znaczepąhsb ptzyczepą o dopuszczalnęj masie całkowitej zespołu pojazdów :

a) powyżej 3'5 tony do 4,5 tony włącz]te
b) powyżei 4,5 tony do 5,5 ton} wlącŻnie
c.; powyzej 5.5 lony do 7.5 tony włącznie
d) polvyżej 7'5 tony do 9 ton włącznie
€) 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 włącznie
c) powyżej 9 ton i podżęj 12 ton

- 154 zl
- 500 zł
- 550 zł
- 550 zl
- 800 zl

- 504 zl
- 528 zl
- 708 zl

4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanęgo do używania łącŻnie
z rrdczepą o dopuszczalnej masie całkowitęj zespołu pojaŻdów lównej lub wyŻszej
niż l2 ton - jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały ;



5. od przyczepy lub naczepy (z wyjątkiem zwiąpanych wyłączni e z działallośctą
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rclnęgo), którę łącznie zpojaz'dem
silnikow}łn posiadają dopuszczalną masę całkowiĘ

a) od 7 ton do 10 ton włącznię
b) powyżej l0 ton i ponżej 12 ton

- 1I0 zl
- l4o Żl

6. od przyczepy lub naczępy (z wyjątkięm zwiryanychwyŁącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitąIówną lub Wyższą dż 12 ton'
ńezależnie od rodzaju zawieszenia _jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwĄ;

od autobusu , w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

&) mniej niż 20 mięjsc
b) od 20 miejsc do 29 miejsc
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc

$2
Traci moc Uchwała Nr XXIV111/2012 Rady Gminy w cz€rminie z dnia 23 listopada
20 l 2 r. w sprawie okeślelia wysokości stawek podatku od środków tansportowych.

s3

Uchwała wchodzi w Życie po upłyvie 14 dnia od dnia ogłoszęńa
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie
począwszy od roku podatkowego 20l4.

'1.

- 400 zl
- 800 zl
- 1430 zł
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Załącznik Nr l
do Uchwały Nr Xxx V175/20l3

Rady Gminy w Czeminie
z dnia 21 listopada 2013 r.

stawki podatku od środków transpońowych dla samochodów ciężarowych
o dopuŚzczalnej masie calkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i
dopuszczalna masa
całkowita ( w tonach)

Stawki poda&u ( w złotych)

nle mnleJ nlz mrueJ ruz oś jezdna (osie
jezdre) z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem
lznanyrn za
równowźne

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

1 2 3 4

Dwie osie
T2 l3 754 754
13 I4 8Ż6 826
14 l5 826 826
t5 I 500 I 500

Trzy osie
12 I'7 802 802
17 t9 802 802
19 2l I 836 I 836
21 23 I 836 I 836
23 25 1 900 I 900
25 I 900 I 900

CŹery os e 1 wręce|
t2 25 | 920 I 920
25 27 | 920 1920
27 29 I 920 | 920
29 31 2100 2100
3l 2 700 2100



Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIIVl75/2013

Rady Gminy w Czeminie
z dnia 21 listopada 2013 r.

stawki podatku od środków transpońowych dla ciągników siodlowych i balaŚtowych
przyŚtosowanych do ulłvania lącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masi€
calkowitej zespolu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.

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

Stawki podatku ( w złotych)

n1e mruej n1z nmleJ nŹ ośjezdna (osie jezdne) z
ŻawięsŻenięm pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za

Inne systęmy
zawieszenia osi
iezdnych

I 2 3 4
Dwie osie

l2 18 1062 1,062
18 25 1178 I 178
25 31 'I 232 1 232
31 36 21ł0 2 100
36 2 100 2 r00

Trzy osie
l2 4o 1996 t 996
40 2 700 2 700



załącznik Nr 3

do UchwĄ Nr XXXIII/175120l3
Rady Gminy w cz€rminie

z dnia 2l listopada 2013 r.

Stawki podatku od środków transpońowych dla przyczep i nacŻep' które lącznie
z pojazdem silnikowych posiadają dopuszczalną masę calkowitą równą lub wyższą
niż 12 ton, z wyjątkiem zrviązanych wylącznie z dzialalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespolu pojazdów: naczepal prry cŻepa +
ooiazd silnikowv ( w tonach)

Stawki podatku ( w złotych)

nle mnteJ nŹ mnleJ n1z

2 l
Jedna oś

l2 18 184
18 25 4s0
25 710

Dwie osie
t2 28 450
28 33 1 036

33 38 t 52.4

38 r 900

Trzy osie
12 38 I 500
38 1 S00


