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w sprawie podatku od Srodk6w transportowych na rok 2018

Na podstawe art. 18 usl. 2 pkt 8 ozz atl. 40 usl 1 arl 41 ust. 1 uslawy z dn a 08 marca 1990 r. o

samorzEdze gmnnym (tekst lednolity Dz.U.z2A17t poz 1875 )oraz arl.T0 ust. 1 2ustawyzdna

12 styczn a 1991 r o podaikach roplatach loka nych (teksttednolity Oz U.z2O17t poz T785.) na

\ n osek Woita Gminy

uchwata Nr XXX/297/2017

Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 28 listopada 20'17r.

Rada Gminy Plotrowice WiGlklo

uchwala

Dopuszczalna masa calkowta w tonach

Powy2ej 3,5 do 5,5

wiqcznie

Powyzej 5,5 do I
whcznie

Powyzej I i

mniej ni212

Stawka podatku w zlotych

648,00 1032,00 1260,00

b) r6wnej lub wyzszel n z 12 lon

Dop!szczalna masa calkowta Dwie osie

Nie mniej
niz

Mnrel niz

Zawieszen e os
pneumalyczne ub

lnny syslern

Slawka podatku w zlotych
12 15 1260,00 't380,00

15 1668,00 't824,00

51

1. Okresla sre naslgpujqce wysokosci stawek podatku od iirodkow transportowych na rok 2018:

1) od samochodow crezarowych o dopuszcza nel masie calkow(el

a) powyzel 3 5 tony pon zel 12 ton

I



Dopuszcza na masa calkow ta Trzy os e
Nie mniej

ni2
lvlnrel nrz

Zawieszenie osi
pneumatyczne lub

lnny system
zawieszen a

Slawka podatku w zlotych
12 19 1092,00 1596,00

19 1296,00 2100,00

Dopuszczalna masa calkow ta cztery osie i w ecel

Nie mniej
ni2

[,4n ei n Z

Zawieszenie osi
pneumalyczne lub

lnny syslem
zawieszenia

Stawka podatku w zlolych

2S 1800,00 2100.00

29 1992,00 2592,00

2) od ciqgnik6w siodlowych lub balastowych ptzystosowanych do rl2ywania lqcznie z naczepq lub

przyczepA o dopuszczalnej masie calkowitej zespolu poiazd6w

a) od 3.5 tony pon zel 12 ton - 1284,00

b) r6wnei lub wyzszet n 2 12 ton:

Dopuszczalna masa calkowrta Dwie osie

Nie mniej
Ni2

[,4nrejniZ

Zaweszen e os
PneLrmatyczne Lub zawreszen a

Stawka podatku w zlotych

12 31 1092,00 1596,00

31 36 1704,00 1896,00

36 2184,00 2304,00

l
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Dop!szcza na masa calkowrta Trzy osie r wiecel

Nie mniej
Ni2

[,4n e] n z

Zawieszenie osi
pneumatyczne lub

r6wnowa2ne

lnny syslem

Stawka podatku w zlotych

12 40 1728,00 1944,00

40 2904.00

3) od przyczep lub naczep

Dopuszczalna masa calkow ta Jedna oS

Nie mniej
Ni2

Mniej ni2

Zawieszenie osi
pneumalyczne lub

lnny systern
zawieszenia

Stawka podatku w zlotych
Jedna oS

12 552,00 888,00

Dwie osie

12 28 828,00 948,00

28 1008,00 '1104,00

33 38 1320,00 1404,00

38 1332,00 2244,OO

Trzy osre rwigcej

12 1452,00 1452,00

a) kt6re qcznie z pojazdem silnikowym posiadajq dopuszczalnq masQ calkowitq r6wnq lub wy2vq
ni2 12 ton, z wyjqtkiem zwia?anych wyhcznie z dzialalno6ciq rolniczq prowadzonq ptzez
podatnika podatku rolnego:

z zastrzezeniem ppkt b
b) kt6re lqcznre z polazdem silnrkowym posiadajq dopuszcza nq mase calkowitq od 7 ton i

ponr2el 12 ton z wylqtkem zwiqzanych wylqczn e z dziala noscrq rolniczE prowadzona przez
podaln ka podatku rolnego 816,00 zl

2196,00



4) od autobus6w w zale2nosci od lczby miejsc do sredzen a poza miejscem krerowcy

ll056 miejsc dla pasa2er6w Stawka podatku w zlotych

mn ejszei nr 22 m elsca 1296,00

rownel lub wiqkszel ni2 22 miejsca 1836,00

s2

Wykonanre uchwaly powrerza s e W6ltowr Gm ny

s3

UchwaiQ ogiasza siQ w Dz enniku L,rzedowym Wolew6dztwa Slqsk ego oraz na tab icach ogloszeh

s4

LlchwalQ oglasza s I w Dziennrku UrzQdowym Wojewodztwa SlAskiego z mocq obowiEzulqcE
od I styczna 2018r.
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