
UCFIWAŁA NR 247/XXVII/2009
RĄDY CMlNY RozwlENlCA

z dnja l0 listopada 2009 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środkó\Y transportowyclr

Na podstawie alt. ]8 ust' 2 pkt. 8 ustawv z dnia E marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst j ednolity; Dz'U'z2a01 r. Nr 1'ł2, poz' 159l;Z 2oo2 r' Nr 23' poz.220, Nr62, poz' 558,
Nr I 13, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nl 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 711 ,Nr 162, poz.
l568; z 200,1 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r.Nr 72, poz. 141: z 2006 r. Nr \7 ,

poz'128, Nr 181, poz.1337: z 2007 r. Nr.l8, poz.327l w zsvięku z ań' 10 ust. 1 i 2 ustawy
Z dnia l2 stycznia 1991 r' o podatkach i opłatach lokalr.iy/ tekstjednolity Dz.lJ. z 2006 r. Nr
121, po2.844, Nr220,poz. l60llNr225,poz. 1635,Nr245,po2. 1775,Nr249,po2. 1828, Nr.

251, poz. 1847 , z 2008 r. Nr 93 poz. 5 83, r,Nr 1 l6 poz. 730 z 2009 r. Nr 56, poz. 458, Nr 223.
- poz 1463) Rada Gminy w Roźrł'ienicv uchwala co następuje:

$ 1. określa się następujące sta\Ą'ki podatku od śIodków tlanspońowych obowiąanjące na
tel€nie gminy:

1) od samochodów ciężarowych, o których moiva w ań. 8 pkt 1 ustawy o podatkach

i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej rnasie całkorviĘ:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton rłĄcznie _ 600 ż',

b) potłyżej 5,5 ton do 9 ton rvĘcarie _ 800 Ż',

c) pow1,żej 9 ton do por-riżej 12 ton _ ] l00 ż.:

2) od samochodów ciężarorłyclr, o których mowa w aft' 8 pkt 2 ustawy o podatkach

i olatach lokalnych, o dopuszczalne.j masie całkowitej lów}rej i\ł}'ższej niż 12 ton

w zaleŻności od ]iczby osi, dopuszczalnej nasy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

rvedług stawek określonvch w zaĘczniku Nr 1 do rriniejszej uchwĄ;

3) od ciągników siodłowych i balastou.1,clr, o których molva w afi' 8 pkt 3 ustawy

o podatkach i oplatach lokalnych, o dopuszczalrrej rnasie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3'5 ton do 5'5 ton rłĘcznic - 800 ż',

b) powyŹej 5,5 torr do 9 ton rvĘcznje - 950 ż.,

c) pow1'Żej 9 ton do ponizej 12 ton - 1 l50 ż';

,ł) od ciągnikóu, sio616u'ych ibalastorł,ych, o któI1ch morr,a rł'ań. 8 pkt 4 ustaw}'

o podatkaclr i oplatach lokalrrych, o dopuszczalnej masie całkowitej Zęspofu pojazdólv
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równej lub wyższej ntż 12tonw zależności od llczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej

pojazdu zawieszenia lvedfug stawek okeślonych w zĄczniku Nr 2 do niniejszej uchwĄ;

5) od przyczep i naczep, o któnch mowa w ań' 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach

lokalrrych, które Ęcmie z pojazderrr silnikow1'm posiadają dopuszczalną lnasę całkowitąod
7 ton i poniżęj l2 ton (z wyjątkiem związanych wyĘczrie z działahością rohiczą
prowadzoną przez podatnika podatku ro]nego) _ 700 ż.l

6) od przyczep inaczep' o których mowa w ań. 8 pkt 6 usta\y o podatkach i opłatach

lokalnych (z wyjątkierr-r związanych wyĘcz'rie z działalrrością rolniczą prowadzoną przez

podatnika podatku rolnego), które Ącmie z pojazdem silnikowvm posiadają dopuszczalną
masę całkowitą lówną lub ir'yższą niŹ 12 ton rvedług stawek okleślonych w zĄczniku Nr
3 do niniejszej uchr.vĄ;

7) od autobusów, o których mowa w aft' 8 pl<t 7 ustarłry o podatkach i olatach lokalnych,

o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 mieisc _ l100 ż''

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc -1600 ż

$ 2. Traci moc uchwała Nr 156XVIII/2008 z drria 13 listopada 2008 r'

$ 3. Uchlvała wchodzi w Ącie po upłvu'ie I4 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzieruriku

Uzędowyn Województwa PodkaĘackiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 sĘczrria 2010 r'

f, (ł u, ,'*,,,
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Załącznik nr 1

do UchwĄ Nr
Ż47 /XxyI]/2009

Rady Gminy Rońłienica
z dnia 10 listopada 2009 r.

sTAwKI PoDATRU DLA PoJAZDÓW oKREŚr,oNycH w łnT.8 PKT
2 USTAWY

Liczba osi i dopuszczaina masa Śtll\lJ pńL]Jtl U ({ Ż]or)!h)

Mńiein]ż oś jeŻdna (.sie jezdne) z Żas' cszcDjem p1eunjaL}czr]m lub

zawi€Szcnicm uznanym za równo\łaŻ]e

lnny s!slem zawieszenia

I 2

t2 t.l 9|0 I100

ti 11 00 1500

t4 l5 ti(xt 1700

t5 tJtn 1900

1Ż 11 9ru 1100

17 l9 llr:D 1500

2l t500 1700

21 2l 1700 l9m

123 2i 20m 2100

25 2000 2l{10

12 25 1500 1700

25 27

29 1900 2000

29 3l 20m 2500

lr 2100 2500
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Zalącznik nr 2

do UchlvĄ Nr
247lXX\Ąv2009

Rady Gminy Rońvienica

z dnia 10 listopada 2009 r.

sTAwKI PoDATKU DLA PoJAZDÓw oxnnŚI'oNYCH w ART' 8 PKT

'l USTAwY

G.a..^*,,,

Liczba osj i dopuszczlana ńasa catko\vjta zespo]!

pojazdó\yj ciq€njk siodłow) + nacŻepa: cja8iik

balastow) + pr4czepa (w tonach)

Sra\, f,a podaLfu (s zoL).hl

oś jezdń. (osie jezdne] z Ża{iesze|ienpneumarycŻn}'nr

]ub Żav'icsŻdrieDr uznan)m Ża ló$'no]vaż]e'

t8 Im 1100

l8 25 r200 1300

5 ll

ll 2001

TEy osie iwieocj

12 40 180) 1800

10 2000 2ó00
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Załącznik nr 3

do UchwĄ Nr
217lKX\t1Il20A9

Rady Gminy Roźrvienica

z dnia 10 listopada 2009 r.

STAWKI PoDATKU DLA PRZYCZEP I NAczEP oKREśr-oNycrr w łnT. 8 PKT
6 USTAWY

dGo,,".,,

Liczbaosi i dopuszczaLna masa caiko\ila z€spoh

poja7nó!v: naczepa/przyczepa + pojazd silniko!ły

staNka podalku (w złot}ch)

oś jcŻdnJ 1.sje cld r.] l zuiesŻciLcLn

Pneuirat)cŻ|)n lUh Ułan)ln Za ró\\nov'aŻre zaBlezenia osi jezd.ych

2 l

t? t8 700 8ff)

l8 25 8) lli0

25
9i0

Dwie osie

lŻ 28 750 81rl

28 800 i000

l8 1000 ]:lł0

l8 1300 r800

'll4 iwjęcei

12. 38 I000 00

i8 I 100 1450
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