
Uchwała  Nr XIV/104/2011
Rady Gminy Świlcza

z dnia  1  grudnia  2011 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

(Dz. U. z  2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,

poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy stanowi, co następuje:

§ 1. Roczne stawki podatku od jednego środka transportowego wynoszą:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony

i poniżej 12 ton:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie –     648,00  zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie –  1 167,00  zł,

c) powyżej 9 ton –  1 297,00  zł;

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej  masie  całkowitej równej lub wyższej

niż 12 ton, jak w załączniku Nr 1 do uchwały;

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie

z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony

i poniżej 12 ton:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  –  1 340,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  –  1 481,00 zł,

c) powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton –  1 622,00 zł;

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie

z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej

lub wyższej niż 12 ton, jak w załączniku Nr 2 do uchwały;

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną

masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie

z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) od 7 ton do mniej niż 10 ton –  1 275,00 zł,

b) od 10 ton do mniej niż 12 ton –  1 405,00 zł;
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6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną

masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z

działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, jak w załączniku

Nr 3 do uchwały;

7) od autobusu:

a) przy liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30   – 1 297,00 zł,

b) przy liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30   – 1 416,00 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXV/337/2009 Rady Gminy Świlcza z dnia 2 grudnia 2009 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj.

Podkarpackiego Nr 103, poz. 2600).

        § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku od środków

transportowych poczynając od dnia 1 stycznia 2012 r.



                                                                              Złącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/104/2011
           Rady Gminy Świlcza z dnia 1 grudnia  2011r.

Roczne stawki podatku od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej
równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi
i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem

pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za

równoważne

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

nie mniej
niż mniej niż

1 2 3 4
Dwie osie

12 13 1 162,00 1 378,00

13 14 1 378,00 1 811,00

14 15 1 811,00 2 027,00

15 2 027,00      2 233,00

Trzy osie

12 17 1 189,00 1 405,00

17 19 1 405,00 1 611,00

19 21 1 610,00    1 838,00

21 23 1 838,00 2 054,00

23 25 2 054,00 2 260,00

25 2 260,00 2 487,00
Cztery osie i więcej

12 25 1 860,00 2 076,00

25 27 2 076,00 2 281,00

27 29 2 152,00 2 260,00

29 31 2 703,00 2 703,00

31 2 703,00 2 703,00



                                                                                       Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/104/2011
       Rady Gminy Świlcza z dnia  1  grudnia   2011r.

Roczne stawki podatku od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej  zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu

pojazdów: ciągnik siodłowy
+ naczepa, ciągnik

balastowy + przyczepa
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem

pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za

równoważne

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnychnie mniej

niż mniej niż

1 2 3 4
Dwie osie

12 18 1 514,00 1 557,00

18 25 1 567,00 1 675,00

25 31 1 687,00 1 795,00

31 1 730,00 2 095,00

Trzy osie

12 40 1 979,00 2 097,00

40 2 703,00 2 756,00



                                                                                       Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/104 /2011
         Rady Gminy Świlcza z dnia  1  grudnia  2011r.

Roczne stawki podatku od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu

pojazdów: naczepa / przyczepa
+ pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem

pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za

równoważne

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnychnie mniej

niż mniej niż

1 2 3 4
Jedna oś

12 18 1 284,00 1 275,00

18 25 1 287,00 1 405,00

25 1 416,00 1 632,00
Dwie osie

12 28 1 287,00 1 405,00

28 33 1 416,00 1 524,00

33 38 1 546,00 1 654,00

38 1 557,00 1 838,00
Trzy osie

12 38 1 589,00 1 644,00

38 1 762,00 2 044,00
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