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Rady Gminy w Górnie z dnia 28 listopada 2011r,

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od Środków transpońowych na terenie

gminy obowiązujących od 1 sĘcznia2012 r,

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8, art.40 ust. 1, arr.4I ust.l i art.42 ustawy z dnia 8

maręa1990r. o samorządzie gminńym (tekstjedn. Dz. lJ.z2OO1r.Nr 142, Poz. 159i zPoźn.

zm), art.10 i art. 20 ustawy łan u iż stycznia 1991 r..o podatkach i opłatach lokalnYch (tekst

jed'n, Dz. IJ. z 2OI0 r. Ni qs poz. 613 z poźn. zm.) w nviązku obwieszczeniem Ministra

Finansów z dnia 19 październiku zotl r. w sprawie gornych granic stawek kwotowych

podatkow i opłat lokainych w 20tż roku (M.P. z dnia 25 pńdziernika 2011 r., Nr 95,Poz,

96I) orazobwieszczenia Ministra Finansów z dnia ?0 paŹdziernika 201 1 r. w sPrawie stawek

podatku od środkow transportowych obowiąztrjących w 2012 r. (M P. z dnia 25 października

żOII r.,Nr 95, poz.962) uchwala się, co następuje:

§ 1. określa się roczne stawki podatku od Środkow transportowych w nastęPującYch

wysokościach ( w zł)
1. Od samochodow cow cl

O dopuszczalnei masie całkowitej stawka

A oowvzei 3.5 do 5,5 tony włącznie 660

B nowvzei 5_5 do 9 ton włącznie 900

C oowvzei 9 ponizei 12 ton 1.116

ż. odsamochodow cięzarowych o dopuszczalnej masie całkowitej rownej lub wyższej niŻ lŻ
t^n \x/ zc'leźnnści orl liczhv osi_ doouszczalnei masy całkowitei poiazdu i rodzaj" zawieszęniaton. w zalezności od lic osi" dopuszcza nel masY calKowlte u Za zawl

O dopuszczalnej masie calkorvitej i liczbie osi

zalvieszenie
pneumatyczne

lrrb
rórłnowżne

Inne systenry
zarvięszenia

Druip ocie
A rowne lub wyzszei niż 12 ton włącznie i ponizei 13 ton 1,260 1560

B roWne lub wvzszel niz 13 ton włączn e i ponizei 14 ton t332 I632

C 1--L ,-,.,;^-^: _;; 1 A +nn rrł nnniżei ] 5 ton l404 L704
L>L9

L464 t,764D rowne lub wyzsze' niz 15 ton

Trzv osie
E roWne l,rb *vrsrei niZ tZ ton włącznie i ponizej 17 ton 1356 1656

F rowne lub wyzsze n ż I7 tonwłączne i ponizei 19 ton t404 175ż

G równei lub wvzsze n z 19 ton włączne i ponizej 21 ton 1Ąs2 1800

H rowne lub wvższe niz ton włącznie i ponizej 23 ton 1500 1860

I równe lub wvzsze niz23 tonwłącznie i poniżej 25 ton t608 1908

J rowne lub wyzszei niZ25 ton 1704 1 956

Cztew osie lub więce,i
K rowne lub wyzszei n ż l2 tonwłącznie !_pgnggl?§lon 1608 l 908

L rowne lrrb wvzsze n żż5 tonwłączne 1ponlze 27 ton I,704 2004

M rowne lub wvzszei n ż27 ton lvłączn e 1 ponlze 29 ton 1800 ż160

N rowne lub wyzsze n ż 29 ton włącznie i ponize 31 ton 1908 2568

o rowne lub wyzszei n z 31 ton 1956 2568
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3. Od ciągnikow siodłowych i balastowych przystosowanych do uzywania łącznie znaczepą

lub prz7łzepą o dopus zcŹalnej masie całtowitÓ1 zespołu pojazdow od 3,5 tony i pontzej 12

ton -960 zł. j

i :_ t -.
4. od ciągnikow $odłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą

ilb }{;"ń a6pur"""ulnej masie caikowitej zespołu pojazdow row.nej lro *]":1:ł:::,:?
łkowitei poiazdu i rodzaju zaw}9uenll

Y/

5. Od przyczep i naczep (z
prowadzoną przęz podatnika
posiadają od 7 ton i ponizej 12

wyjątkiem związanych wyłącznte z
podatku rolnego), kore łącznie z

ton - 708 zł.

6. Od prryczep i naczep (z wyjątki em związanych wyłącznie z

prowadŹoną pir", podatnika podatku rolnego), ktore łącznie z
posiadają dopus"czainą masę całkowitą równą lub wyzs,ą nż 12 ton

działalnością rolniczą
pojazdem silnikowym

działalnością rolniczą
pojazdem silnikowym
w zalezności od liczby

łkowitei poiazdu i .odraju rawĘ§lg!Ę

7. Od autobusów w za|ężności od:
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O dopuszczalnej masie całkowitej i liczbie osr

załvieszenie
pneumatyczne

lń
równoważne

Inne systemy
zalr.ieszenia

c7n' e i oonizei 18 ton 1 11) I572
^lI)l ;.*-; 1.,1.. .,^rżczei ni; 1R ton właCzn e i oonizei 25 ton L392 t704

*A..,^^i'l,,l- .,^rźczp:, n|+ )\ fnn właCzn e i oonizei 31 ton L620 1884
C

|752 ż028D rownei lub wyzszej niz 31 ton
Trzy osie
ffi nił 1) fnn włacznie i oonizei 40 ton fi4a 1 836

F lrownei lub wyższe| niz 40 ton 1980 2664

ul UZa

( dop zbie osi

zawieszenie
pneumatyczne

lub
równoważne

Inne svstemv
zarvieszenia

Jedna oś
720 816A ,ń*,,.,"i lllh ilvższei niż 1ż ton wlącznie poilZe] l§lo!

B ^.,*; 
l..k -*^,żczei nił 1R ton włacznie i oonizei 25 tOn 816 912

rownei lub wvzszei n\ż ż5 ton 9,j,2 1020
C
Dwie osie

1020 1260D l,,l- lzszel n z 12 ton włącznte t poruze] zu ton
ż ).Rtonwłacznie i ponizei 33 ton 1 128 l47 6E l.,h rrnrłczei n

rowne lub wyzszej n z 33 ton włącznie i ponize 38 ton 7żż4 l620
F
G rownei lub wvzszei niz 38 ton 1320 |824

Trzy osie
H równei lub wvzszei n ż 12 tonwłącznie i ponizej 38 ton l27ż 1608

I rownei lub wyzszei n z 38 ton 17 40 1980

Liczba mieisc do siedzenia Stawka

A Mnieisza niż 30 miejsc l308

B Ró*oa lub wyzsza niz 30 miejsc 1700

Grze Skiba



§ 2. Wykonanie uchwĄ powierza się Wójtowi Gminy,

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewó dń:wa SwiętokrzYskiego.

§ 4. uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

§ 5 Traci .o. i.h*uła Nr )(LW239]20IO z dnia 10listopad a20I0 r_
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Uzasadnienie do uchwaĘ w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków

transpońowych na 2012 rok

Zgodnie z art, l0 ust.l ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późno zm.), Rada Gminy, w drodze

uchwały, określa wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym, ze stawki nie

mogą byc nlższe od stawek minimalnych, ani v,ryższe od stawek maksymalnych określonych

przez ustawodawcę.

W myśl ań. 20 u§t. 1 ww. ustawy góme granice stawek kwotowych obowiązujące w danym,t
roku podatkowyń ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu

:

odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usfug konsumpcyjnych w okresie pierwszego

połrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku

poprzedniego. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głownego Urzędu Statystycznęgo z dnia 13

lipca 2011 r. (M. P. Nr 68, poz. 679), wskaźnik cen towarów i usfug konsumpcyjnych

w pierwszym połroczu 2011 r. w stosuŃu do pierwszego połrocza 2010 r. wyniosł 104,2

(wzrost cen o 4,2Yo).

Górne stawki na 7012 rok zostĄ ogłoszone obwieszczeniem Ministra Finansow z dnia

19 października 201i r. w sprawie gornych granic stawek kwotowych podatkow i opłat

lokalnych w 2012 r. (M.P. Nr 95, poz. 961). Minimalne stawki podatku od środkow

transportowych obowiązujące w 2012 roku zostńy ogłoszone obwieszczeniem Ministra

Finansów z dnia 20 październik:a 20Il r. w sprarvie stawek podatku od środkow

transportowych obowiązujących w 2012 roku (M. P. Nr 95, poz. 962). Stawki określone

w projekcie uchwĄ mieszczą się w granicach obwarowanych kwotą maksymalną jak

i minimalną określona dla poszczegolnych pojazdow.
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