
UCIIWAŁA Nr 156/J(vnV2008

Rady Gminyw Ro:źwienicy

zdnia 13 listopada 200g roku

w sprawie okreśIenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy zdnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekstjednolitv:Dz-u.22901t.Nr142, poz.r59r;??9021.Nr23, poz.2z0,Nr62,porl558,iv.it:,po".
984, Nrl53 ,poz.l27l, Nr 2l4, poz. l806; z2003 r. Nr 80, poź.717,Nr l62, póz. 1568;z 2004 r' Nr
102, poz. 1055, Nr 1!6, poz. 1203,z2005r.Nr.l7L,poz.l4|i:z 2006r.Nr. t Z,poz. tZ8,Nr .lgI,poz.l337:z
2007r.Nr48,poz.327/w zwią7ku z art. 10 ust l i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 ;. o podatkach i
opłatach lokalny/ tekst jednoliĘ Dz.IJ. z2006 r.Nrl2l, poz. 844,Nr izo, poz. 160l; Nr 225, poz.
1635, Nr 245,poz.1775, Nr 249,poz.1828, Nr 25l,poż.1847,z2o08r'Nr.9: poz.stt,Nr'll6
poz.730 ) Rada Gminy w Roźwienicy uchwala co następuje:

$l

l' określa się następujące stawki podatku od środków transpońowych obowią7ujące na terenie
gminy:

1) od samochodów cięzarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach

lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 600 zł,
b) powyzej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 800 zł.,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton _ l 100 zł.;

2) od samochodów ciężarowych, o których.m9wl * .u.t. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach
Iokalnych, o dopuszczalnej masie całkowiĘ'równej i wyższej niż 12 tón i :zlleności od liczby
osi, dopuszcz-alnej Ę{Y.całkowitej pojazdu i rodzaju zzvłiesźeniawedfug stawęk określonych ń
załącmikllNr 1 do niniejszej uchwĄ;

3) od ciągrrików siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespofu pojazdów:

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącmie - 800 zł.,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 95O zł.,
c) powyżej 9 ton do poniżej L2 ton - 1150 zł;

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych,.o dopuszczalnej masie całkowitej zespofu po3azóow równej iub wyxzej niz
12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowiĘ pojazdu 

"uii..r.niu *"ał.rg
stawek określonych w załącmiku Nr 2 do niniejszej uchwĄ;

5) odprzyczepinaczep, o których mowaw art.8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
które łącznie zpojazdem silnikowym posiadajądopuszczalnąmasę całkowitąoaz toniponizej Iź
ton (z wyjątkiem złłięanych wyłączrrie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podńika
podatku rolnego) - 700 zł.;

6) odprryczepinaczep, o których mowaw art.8 pkt 6 ustawyo podatkach i opłatach lokalnych (z
wyjątkiem złłię.anych wyłącznie z dztałalnością rolniczą prowadzoną przei podatnika póaattu
rolnego), które łączni e z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną -asę całkowitą równą lub
wyŻsząniż 12 ton wedfug stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejsĄ uchwĄj



7) odautobusów, októrychmowawart.8pkt7ustawyopodatkach iopłatachlokalnych, o ilości
miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż30 miejsc - 1100 zł',
b) równej lub wyższej niż30 miejsc -1600 zł

$2

Traci moc uchwała Nr 74lD007 z dnia 14 listopada 2007t..

$3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
WojewódŹwa Podkarpackiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 sĘcznia 2009r.
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Mieczy sław J rłn M arciniłc



ZałącznikNr 1 do UchwaĘ Nr 156D(VIIV2008 Rady Gminy w Rożwienicy z dnia 13 listopada
2008r,.

STAWKI PoDATKU DLA PoJAZDow OKREŚLoNYCH

w art.8 pkt 2 USTAWY

itr:W#i,łi:##,-
"Mie czy s ław J an Marcinipc

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach) Stawka podatku (w złotych)

Vie mniej niz Mniej niż
tffi
I 

jzawieszeniem pneumatycznym

ljlub 
zawieszeniem uznanym za

llrowlowazne

lffi
llosi jezdnych

II

I 4

Dwie osie

I2 13 lgoo I 100

t3 t4 I 100 1500

t4 l5 1500
I l70o

l5 1700 lltoo=--
Irzy osie

I
I

t2 t7 m lTroo.-'.....'-.--._.-.---'-
17 19 I 100 lls00
l9 2t 1500 [Tz0o--
zt )? 1700 1900
z3 Ż5 2000 100

Ż5 2000 2 100

Cztery osie i więcei

l2 Ż5 1500 1700
L5 27 700 1900

L7 29 900 2000

29 3t 2000 2504
I 100 2500



ZałącznikNr 2 do UchwaĘ Nr. 15ó/XVIIV2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 13 tistopada
2008r.

STAWKI PoDATKU DLA PoJAZDow oKREŚLoNYCH

w art. 8 pkt 4 USTAWY

osi i dopuszczalna masa
ita zespofu pojazdów: ciągnik

iodłowy + naczepa; ciągnik balastowy
przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

jezdna (osiejezdne) z
zawieszeniem pneumatycmym
lub zawieszeniem uznanyn za
równoważne

Inne systemy

rzy osle I wleceJ



ZałącznikNr 3 do UchwaĘ Nr. 156D(VIIV2008 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 13 listopada
2008r.

sTAwKI PoDATKU DLA PRZYCZEP I NAczEP oKREŚLoNYcH

w art.8 pkt.6 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa
Całkowita zespofu p ojańów :

naczep a/ pr zy cz'ęp a + p ojazd
silnikowy (w tonach)

podatku (w złotych)

Nie mniej niz Mniej niz
I 

jos iezana tósie jezaną z zawięszeniem
I jPneumat}canym lub zawieszenięm
luzranym za równowazne

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

z J 4

Jedna oś
I

l2 l8 ltoo 1800
l8 z5 800 850

25 )00 le5o
Dwie osie

t2 28 750 800

28 33 800 1000

'J
38 1000 1400

l8 1300 I 800

Trzy osie i 
Iwlęcej 
I

t2 38 1000 I 100

38 1450

'"W:'Wn;ffbłil#.,
Mieczy słau J an M arcinie c


