
UCHWAŁA Nr 85/xv/2011
Rady Gminy Roźwienicy

z dnia 2011-11-10

w sprawi€ określenia $Jsokości Śtawek podłtku od środków transportowych.

Na podsta\,vie ań. ]8 ust' 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca ]990 r. o samorŻądzie gminnym (tekt
jednoliry: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr I 13, poz.

984' Nr 153, poz. 1271'Nr 21,4' poz' 1806! z 2003 r- Nr 80' poz' 717, NI ló2, poz. 1568; z 2004 r' Nr
]02, poz' ]055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr l72' poz' 1441; z 2006 r' Nr 17, poŻ' 128, Nr l8],
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz' 327, Nr l38' poŻ. 974' Nr )73' poz' 1Ż18; z 2008 r' Nr l80, poz.
I 111, Nr 221, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr
28, poz' 146, Nr ] 06, poz' ó75, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117' poz. ó79, Nr 2l, poz. l 13 ) 

' 
ań' l0

ust' l i 2 ustały z dnia l2 stycznia 199] r. o podalkach i opłatach tokalnych (tekstjednolil!: DŻ.U. z
20l0 r' Nr 95, poz. ól3' Nr 96, poz' 620, Nr 225, poz. 146I,Nr 226, poz' L475| z2011 r' Nr 102' poz.
584. Nr l l2. pol. 654) arąda 5ję co naslępuje:

s 1.1. okeśla się następujące stawki podatku od środków transpoltowych obowi@ujące na tęren'e
Gminy

]) od samochodów ciężrowych, o których mowa w ań. 8 pkt 1 usta\ły o podatkach i
oplatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowiĘ:

połyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznje - 600 zł.;
powyżej 5,5 ton do 9 ton włącmie - 800 zł';
powyżej 9 ton do poniż€j 12 ton _ 1100 zł.:

2) od samochodów cięzarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitęj równej i wyższej niż 12 ton w zależności od
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej poj^zdu i rodzaju zawieszenia wedfug stawęk
okeślonych w załączniku Nr I do niniejszej uchwały;

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitE zespołu pojazdów:

3,5 ton do 5,5 ton włącmie - 800 zł';
powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 950 zł';
powyżej 9 ton do poniŻj 12 ton _ 1l50 zł';

a)
b)
c)

a)
b)
c)

4)

5)

6)

od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pld 4 usta\ły o
podatkach i opłatach lokalnych' o dopuszczalnej rnasie całkowitej zespofu pojazdów
.ównej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszcŻ-alnej masy całkowitej
pojazdu zau'ieszenia według stawek okrcślonych w załączniku Nr 2 do niniejszej
uchwały;

od przyczgp i naczep, o których mowa w aIt' 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, które łącmie z pojazdem silnikow}m posiadają dopuszcza]ną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej ]2 ton (z w}'jątkiem związanycb wyłącmie z działalnością rolnicą
prowadzoną przez podatnika podatku lolnego) - 800 zł.;

od ptzyczEp i naczep, o których mowa w ań. 8 pkt ó ustawy o podatkacł i opłatach
lokaInych (z w1'jątkien związanych wyłącmie z działalnością rolniczą prowadzr)nąprzez
podatnika podatku rclnego), L1óre łącmie z pojazdem silnikowym posiadajądopuszczalną



masę całkowitąrówną lub wyższą niż 12 ton wedfug stawek określonycb w załączniku Nr
] do niniejsŻej uchwĄ;

7) autobusów' o których mowa w art' 8 pk 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnyclr, o
jlości miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż J0 miejsc - 1100 zł.;
b) równej ]ub \ły^z.€j niż 30 miejsc - ]ó00 zł;

s 2' Z dniem wejścia w zycie niniejszej uchwary raci moc Uchwała Nr 247 ,ł{xVIV2O0gRady
Gminy RoŹwienica z dnia 2009_11-10 w sprawie okręśIenia lrysokości stawek podatku od środków
ransporto\rrych

s 3. Uchwała wchodzi w zycie po upł!'\łie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędovym
wojewódŻtwa Podkarpackiego. nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 I.

RoŹ



załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 85,D(v20l1Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 2011-1l-l0

STAWKI PoDATKU DLA PoJAZDóW oKREŚLoNYcH

w ań. 8 pkt 2 UsTAwY

Liczba osi i dopuszczlna masa całkowita
(w tonach)

stawka podarlal (w złorych)
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Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowitazespołupojaŻdów: cjągnik

siodłoły + naczepa' ciągnik balastowy
+ pTzycz€pa (w lonach)

Stawka podatku (w totych)

ZalącznikNr2 do Uchwa}y Nr 85DM2011 Rady Gminy w Roźwienicy z dnia 2011_11-10

STA\ł1o PoDATKU DLA POJAZDóW oKREŚLoNYCH

w arr. 8 pkt 4 USTAWY

je mniej niż



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 85/xv/201l Rady Gmitry w Roźwi€nicy z dnia 2011-1l_10

sTAwKI PoDATKU DLA PRŻYCZEP I NAczEP oKREŚLoNYcH

w art. 8 pkt. 6 USTAWY

LicŻba osi i dopuszczalna rnasa
całkowita z€społu pojazdówj
naczepa] pży c zep 
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Śilnikowy (w tonach)

stawka podatku (w złorych)
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