
UCHWAŁA Nr. lS3D(XVI/Rady Gminy Roźwienicy
z dnia 2011-11-16

w sprawie określenia wTsokości stawek podatku od środków transpońowych.

. .N1.potoyj" art' 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samonądzie gminnym (tekstjednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, po... 
^1::1i ? ?g!2 r. Nr 23, poz. 220,Nr 62,poz. Sis, Nr't 13, foz.984' Nr lĘ poz. l27|,Nr214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 7l7, Nr 162'poz.l5ó8; z 2004 r. Nrl02' poz. l055, Nr lló, poz. 1203,^z_2005 r. Nr l72, po..'i44t;z2006 r.Ni l7, poz.'lz8, Nr ist,poz.-l33?; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 13 8, poz. 9ił, Nr 1 7j, poz. lŻ18; z 20ó8 r. Nr i80, poz.lll l' Nr 223' poz. 1458.' z 2009-r. Nr 5Ż, poz. 420,Nr '|57, poz. lżu;zzoior.Nrzs, poz. lłziNr28'p'oz.-146,Nrl0ó'poz.ó75,Nr40,poz.230 z20Ilr.Ni'llz,poz'679'Nr2l,po..ii:;iu.t.to

Ttj ^l 
i ?.u.]1*y' dnia |2 sĘcznia l99l r_ o podatkach i opłatacil'lokalnyćn 6a..t j"anotii';.;,J ,20l0_r' Nr95, poz. 613, Nr 96, poz.-62'0'Nr 225, poz. v6l,Nr zz6, poz."|4.i;" zol l 

'. 
Ńi ią'p".

584' Nr l l2, poz. 654 Nr l71,poz.l0ló, Nr 232 , poz.|378) zarądza iię co nasiępuje:

^ 
$ l'l' okreśIa się naępujące stawki podatku od środków transportowych obowiąujące na terenieGminy

l). od 
-samochodów ciężarowych,. o których mowa w ań. 8 pkt 1 ustawy o podatkach iopłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącmie - 660 zł.;
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włączrrie - 880 zł.:c) powyżej 9 ton do poniżej 12ton- l20ozł.:,

2) od samochodów cięzarowych, o któryc} mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych' o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej nii |2'ton w zaleznosci oaliczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu_i roózaju'zawieszeniu *.ału! 

'tu.""Lokeślonych w załącmiku Nr l do niniejsźej uchwały;

3) od ciągników siodłowych i'balastowych, o których mowa w ań. 8 pkt 3 ustawy o
podatkach iopłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowiĘ 

'espoł'pojazdJ*. 
'

a) 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 880 zł.l
b) powyżej 5.5 ton do 9 ton włączrrie - 1050 zł':c) powyż€j 9 ton do poniżej ,!2 

ton - 1250 zł.;

4) od ciągników siodłoły' ch.i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o
P9datkach i opłłach 

.lokalnych, o' dopuszczalnej masie całkowitej ńpołu pojljo*
równej lub Wższaj niż 121on w zzleżnoś'ci od liciby osi, dopuszczainej ń"ry 

"'"ii."*i ".ipojazdl zawieszenia według stawek określonych 
- 
w załączniku Niz Jó J"l".i."juchwĄ;

5) od p.rzyczep i naczep,.o których'oYu.* art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, które łącznie z ysazd1m'silnikowym pósiadają dopuszczaIną ."rę 

""iło*itąod 7 ton i poniżej l2 ton (z wyjątkiem zwięarlych wyłącznl z dziaŁlnością rolniczą
prowadzonąprzez podatnika podatku rolnego) - 9ó0 zł.;

6) od p.rzyczsp i naczep, o których 
-mow1 

w art. 8 pkt ó ustawy o podatkach iopłatach
Iokalnych (z wyjątkiem zsłięanych wyłącznie z działalnością ró nićąpro*uaronipi",,
podatnika podatku rolnego), które łąc mie z pojazdem silnikowym po.iui4ą aopu''"Llną



masę całkowią równą lub wyższą niż l2 ton według stawek określonycb w załączniku Nr
3 do niniejszej uchwaly:

7) autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, oiIości miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc _ l200 zł.;
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1760 zł;

_ 9 
2. z.dniem wejścia w życie niniejszej uchwĄ traci moc Uchwała Nr 85/XV/20l lRady GminyRoźwienica z dnia 201l-ll-l0 w sprawie okóślenia wysokości stawek podatku oa i.oaLo*

transportowych

-'' $ 3' 
'Uchwała 

wchodzi w życie po up\łłie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymWojewodawa Podkarpackiego, nie wcześńie.|.jednak niż z dniem i stvcznia 20l3 r.



Załącznik Nr 1 do UchwaĘ Nrrs3Do(vl /2012Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 20l2-lt-16

STAwKI PoDATKU oLł porłzoÓw oKREŚLoNYCH

w art. 8 pkt 2 USTAWY

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

Nie mniej niz
iMniej niz

I

oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneum aty cny m
lub zawieszeniem uznanym za
ró\łnoważne

Inny syst€m zawieszenia
osijezdnych

Ż 4
Dwie osie

t2 t3 1200 1300
l3 t4 1300 1500
t4 l!5 1500 1700
l5 1700 1900
Irzy osie

t2 t7 1200 1300
t7 l9 1300 1500
t9 __l i2t 1500 1700
Ż1 ?3 1700 1900
23 25 2000 2t00
z5 2000 2100
Caery osie i więcej

't2 z5 1500 -_"l
1700

25 Ż7 1700 1900
Ż7 29 1900 2000
29 3l 2000 2600

2 t00 2600

'-"yffifift('^i"
Zbigniew L.izak



Zalącznik Nr 2 do UchwaĘ Nr l53/x^rlł2012 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 2012-ll-16

STAwKI PoDATKU DLA PoJAZDow oKREŚI-oNycH

w art. 8 pkt 4 USTAWy

.' i /.\ł')trrr]czac! Rady Gmin)

Liczba osi i dopuszczalna masa
Całkowita zespołu pojazdów: ciąnik

siodłowy + naczepa; ciągnik balastoły
+ prryczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż niż

jezdna (osie jezdne) z
vieszeniem pneumatycaym
zawieszeniem uznanym za

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

I 2 3

Dwie osie 
]

12 
I

---:-::'__J ,18 
I
1250 1300

l8 25 1300_ 1400

z5 3l 1430
I
1500

3l 1760 2100ffiffi-:
I

12 40 1900 2000

40 2000 2',100



Załącznik Nr 3 do UchwaĘ Nr l53lxxw20l2 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 2012-11-16

sTAwKI PoDATKU DLAPRZYCZEP I NACZEP oKREŚI-ot{ycH

w art. 8 pkt. ó UsTAwY

Liczba osi i dopuszczalna masa
Całkowita zespofu pojazdów:
naczepal pr z! czep a + pojazd,

silnikowy (w tonach)

stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż l,"n*, no
oś jezdna (osiejezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uŻnanym za równoważne

Ż tffi 4

'-ł@el{:::!l

F--- ,t2 
I
t8 900 llsso

l8 z5 1000 [;;; " - .._
Ż5 l.--l

Ei:=::--:::-:
i

ą
1050 iŁ:=

lir r 00
Dwie osie

t"

Ę_---:-] 28 900 Ea-=-
za JJ I

38 I

t950

-

I 100

1000
33

1400.
38 1430 1800
- - ' t:
I rzy osre r 

IwlęceJ 
|:

I 100 t200
JE t2s0 1450

PtzŁ*.d^&:)6

Zbrgniew Lizak


