
Uchwah Nr llrlE2018

Rady Gminy Piotrowico Wi€lki3

z dnia 03 grudnia 2018r.

w sprawle podatku od Srodk6w transportowych na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt I oraz art.40 ust. '1 art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o

samorzEdzie gminnym (lekst iednolity Oz.U. z 2O18t. poz. 994 ) oraz art.'10 usl. 1 i 2 uslawy z dnia '12

stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych ( tekst jednolily Oz. U. z 2018t. poz. '1445.) na

wniosek W6jta Gminy

Rada Gmlny Pletrowlce Wlelkle

uchwala

sr
'1. Okresla sie nastepujqce wysokoscistawek podalku od 5rodk6w transportowych na rok 2019

1) od samochod6w ciQ2arow),ch o dopuszczalnej masie calkowitej:

a) powy2ej 3,5lony i poni2ej 12 ton:

Dopuszczalna masa calkowita w tonach

Powyzej 3,5 do 5,5

wlqczni-'

Powy2ej 5,5 do I
wlqcznie

Powy2ej I i

mniejni2 12

Stawka podatku w zlotych

648,00 1032,00 1260,00

Dopuszczalna masa caikowita Dwie osie

Nie mniej
ni2

Mniejni2

Zawieszenie osi
pneumatyczne lub

r6wnowa2ne

lnny system
zawieszenia

Stawka podatku w zlotych
12 15 't260,00 1380,00

15 '1668,00 '1824,00

I

dk

b) r6wnej lub wyzszej n 2 12 ton:



Dopuszczalna masa calkowita Trzy osie
Nie mniej

ni2
Mniej niz

Zawieszenie osi
pneuma{yczne lub

r6wnowa2ne

lnny slstem
zawieszeoia

Stawka Dodatklr w zlotych
19 1092,00 1s96,00

19 1296,00 2100,00

Dopuszczalna masa calkowita Cztery osie i wigcei

Nie mniej
niz

Mniej niz

Zawieszenie osi
pneumalyczne lub

r6wnowazne

lnny system
zawies2enia

Stawka podalku w zlotych

12 1800,00 2'100,00

1992,00 2592,00

2) od ciEgnik6w siodlowych lub balastowych przystosowanych do u2ywania lqcznie z naczepq lub

przyczepq o dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazd6w

a) od 3 5 tony i ponizej 12lon -'1284,00

b) r6wnej lub wyzszej niz '12 ton:

Dopuszczalna masa calkowita Dwie osie

Nie mniej
Ni2

[,4niej niz

Zawieszenie osi
pneumatyczne lub

lnny system

Slawka podatku w zlotych

12 31 1092,00 1596,00

31 36 1704,00 1896,00

36 2184,00 2304,00

)_ d\



Dopuszczalna masa calkowita Trzy osie i wiecej

Nie mniej
NU

Mniej ni2

Zawieszenie osi
pneumatyczne lub

lnny system
zawieszenia

Stawka podatku w zlotych

12 172A,OO 19/t4,00

40 2'196,00 2904,00

3) od przyczep lub naczep

a) kt6re lqcznie z pojazdem silnikowym posiadajq dopuszczalna mase c€lkowita r6wnq lub wy2sza
ni2 12 ton, z wyjqtkiem zwi+anych wylqcznie z dzialalnoScia rolnaczq prowadzonq pzez
podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa calkowrta Jedna oS

Nie mniej
Ni2

Mniejna2

Zawieszenie osi
pneumatyczne lub

Stawka podalku w zlolych
Jedna oS

12 552,00

Dwre osie

828,00

1008,00

1332,00

12 28

2A 33

33 38

38

Trzy osie i wiQcej

't452,00'12

z zastrze2eniem ppkt b
b) kt6re lqcznie z pojazdem silnikowym posiadaiq dopuszcza nE mase calkowitq od 7 ton i

ponizej 12 ton, z wyjqtkiem zwqzafych wylqcznie z dzialalnosciE rolnicza prcwadzorq ptzez
podalnika podatku rolnego 816,00 zt

3 di

40

lnny system

888,00

948,00

1104,00

1320,00 1404,00

2244,00

1452,00





11056 mieisc dla pasarer6w Stawka podatku w zlotych

mnieisrej ni2 miejsca 1296,00

r6wnej lub wiQkszej ni2 22 miejsE 1836,00

s2

Wykonanle uchwaly powierza siQ Wojlowa cminy

$3

UchwalQ og+asza siQ w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Stqskiego ora2 na tablicach ogloszei.

5il

Uch}ralQ og+asza sie w Oziennaku Urzedowym Wojewddzlwa Stqskiego z nrocq obowi+ujacq
od 1 stycznia 2019r.
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4) od autobus6w w zale2no6ci od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy :


