
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/240/2012 

RADY GMINY TRZYCIĄŻ 

z dnia 21 listopada 2012 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków  transportowych.  

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1,art.41 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity z 2001 roku; Dz. U. nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art.10 i art.12 ust.4 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 roku; Dz. U nr 95, 

poz. 613 z póź. zm.) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 02.08.2012 roku w sprawie  górnych granic 

stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 roku /M.P. Z 14.08.2012  poz.587, Obwieszczenia 

Ministra Finansów z dnia 08.10.2012 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych 

obowiązujących w 2013 roku /M.P z 2012 r. poz.743 / oraz art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów  prawnych (tekst jednolity - Dz. U.z 2011 nr 197 

poz.1172 z póź. zm.) Rada Gminy Trzyciąż uchwala co następuje:  

§.1.  

Uchwala się wysokość podatku od środków transportowych:  

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 t  :  

  

Dopuszczalna masa całkowita w tonach   

Powyżej 3,5 t  do 5,5 t  włącznie  562,00  

Powyżej 5,5 t  do 9 t włącznie  804,00  

Powyżej 9 t i poniżej 12 t  986,00  

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:  

  

Dopuszczalna masa  Całkowita  Zawieszenie osi  

pneumatyczne lub  

równorzędne  

Inny system  

Zawieszenia osi  

Nie mniej niż  Mniej niż  Stawka podatku  W złotych  

2 OSIE  

  

12 t  15 t  1590,00  1718,00  

15 t   1718,00  1842,00  
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3 OSIE  

  

12 t  19 t  1782,00  1908,00  

19 t  23 t  1842,00  1970,00  

23 t   1908,00  2036,00  

4 OSIE i więcej  

  

12 t  27 t  1970,00  2098,00  

27 t  29 t  2036,00  2166,00  

29 t   2104,00  2662,00  

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z przyczepą lub naczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :  

a) od 3,5 t i poniżej 12 ton  

  

Dopuszczalna masa całkowita w tonach   

Do 7 ton  1232,00  

Powyżej 7 t i poniżej 12 t  1354,00  

b) równej lub wyższej niż 12 t  

  

Dopuszczalna masa  całkowita  Zawieszenie osi  

pneumatyczne lub  

równorzędne  

Inny system  

zawieszenia osi  

Nie mniej niż  Mniej niż  Stawka podatku  w  złotych  

2 OSIE  

  

12 t  31 t  1652,00  2166,00  

31 t   1798,00  2103,00  

3 OSIE  

  

12 t  40 t  1842,00  2188,00  

40 t   2188,00  2766,00  

4. Od przyczep lub naczep, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 

podatku rolnego, posiadających łącznie z pojazdem silnikowym dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 

12 t – 1232,00  

5. Od przyczep lub naczep, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 

podatku rolnego, posiadających łącznie z pojazdem silnikowym dopuszczalną masę całkowitą równą  
lub wyższą niż 12 t.  

  

Dopuszczalna masa  Całkowita  Zawieszenie osi  

pneumatyczne lub  

równorzędne  

Inny system  

zawieszenia osi  

Nie mniej niż  Mniej niż  Stawka podatku  w  Złotych  
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1 OŚ  

  

12 t  25 t  1080,00  1204,00  

25 t   1204,00  1338,00  

2 OSIE  

  

12 t  33 t  1338,00  1462,00  

33 t  36 t  1462,00  1644,00  

36 t   1592,00  2164,00  

3 OSIE  

  

12 t  38 t  1462,00  1592,00  

38 t   1592,00  1718,00  

5. Od autobusów  

  

Liczba miejsc siedzących  

(łącznie z miejscem  

kierowcy)  

 

Do 15  698,00  

Od 16 do 29  952,00  

30 lub więcej  1654,00  

§.2.  

Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy z liczbą miejsc do siedzenia powyżej  

30 służące wyłącznie do nieodpłatnego przewozu dzieci do szkół.  

§.3.  

Podatek od środków transportu wpłaca się w kasie Urzędu Gminy lub na jego konto.  

§.4.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzyciąż.  

§.5.  

Traci moc uchwała nr XVI/129/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie 

określania wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych.  

§.6.  

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego 

i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 roku.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż  
Lucjan Gajda 
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