
UCHWALA NR XIIUIO3/20I9
RADY GMINY PIETROWICE WIELKIE

z dnia 18 listoPada 2019 r.

w sprs*ie podatku od Srodk6w tntrsportorych nr rok 2020

Na podstawie art. l8ust.2pkt8oraz art.40 ust. I art.4l ust. l usta*y zdnia 08 marca 1990 r.

o samorz4dzie gminnym (tekstjednolity Dz.rJ. z2119r. poz- 506) oraz an.l0 ust. I i2 usla\ry zdnia

12 stycaia l 99l r. o podalkach j optatach lokalnych (teksl jednolilv Dz. U z20l9t. poz. 1170.)na

wniosek W6jla Cminy

Rsdo GmlnY Pi.trowice Wielkie
uchw.la

S !. Okre(la sil naslepujqce wysokosci slawek podatku od &odk6w transPonowych na rok 2020:

od samochoddw cig2aro$]ch o dopuszczalnej masie calkowilej:

s) powyzej 3,5lony i poniaej l2lon:

Dopuszczalna masa calkowita

Pow)zej 3,5 do 5,5

wlqcznie
Po$yzej 5,5 do 9

wlecznie
Po\\')zej 9

i,Iniej niz l2

Stawka podatku w zlotr-'ch

6.18,00 1032,00 1260.00

b) r6wnej lub wyzszej niz l2lon:

Doprsz.zrlna nrsa calkonita

Nie mniej
ni'

Mnirj niz

Zawieszenie osi
pneunratyczne lub

Slawka podalku w zlolych

12 l5 fl10,00 r r88,00

l5 9{8,00 18.]6,00

D\r'ic osie
lnny system
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TDopuszczaha mrs, calko*ita
Nie mniej

nii
Mnicj niz

Zawieszenie osi
pneumatycae lub

Inny system

Stawka podalku w zlotych

t2 l9 612,00 1236.00

l9 1380,00 2076.00

Dopuszczalna mrs, calko*it, Czterv osi€ i wigc€i

Nic mniei
nii

Mniej ni,

Zawieszenie osi
pn€umatYc?rle Iub

Slawka podaiku w zlotych

ll 19 1180,00 2184,00

29 2100,00 2988,00

2) od ciegDik6w siodlowych lub balastorrych przystosowanych do uzyrvania lqcznie z naczepq

lub przyczep4 o dopuszcz{ltrej masie crlkowitE zcspolu poiazd6w

a) od 3,5 tony i ponizcj 12 ton- ll0t,00

b) r6\rrej lub q2szej niz 12 ton:

D$ie 0sie

Nic mniej
Niz

Ilniej ni,

Zawieszenie osi
pneumatyczne ,ub

Inny syslcm
zawieszenia

Stawka podatku \r zlolych

l2 ll 7J1,00 t2l2,0o

il l6 r?88,00 236{,00

36 1912,00 2460,00

Dopuszczxln{ masr calkowila Trzy osie i wiecei

Nie mniej
Nii

\rni.j ni,

zawieszenie osi
pneumatyczne lub

Inny system
zalvieszenia

Stawka podatku w zlotych

12 10 16.1,1,00 2268,00

2268,00 3108,1r0

Do uszczalna m,\a crlko$ila

.10
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3) od prryczep lub naczep:

a) kt6re tqcznie z pojazdem silnikow)'m posiadajE dopuszczalnq masi calkowitq r6wn4 lub wyaz4
niz 12lon, z wyjqtkiem zwiqzanych lylqcaie z dzialalnosciq rolniczq prowadzon4 przez

podatnika podatku rolnego:

ln. masa calkorYitr Jcdnr oS

zawieszenia

Jedna oS

Dwie osie

1116,00

170{,00

Trz.v os;e i wi$cej

z zastrze2eniem ppkt b

b) kr6re lEcaie z pojazdem silnikowym posiadajq dopuszczalnq masl calkowil4 od 7 lon i poni2ei

12lon, z w)j4tkiem zwiqzaDych wyl4cmie zdzialalno(ciq rolnicT4 prowadT-onq przez podahika
podalku rolnego 828,00 zl

4) od autobus6w w zaleinolci od liczby miejsc do siedzeniapoza mieiscem kierowcy :

SlaNka odatku w zltlos{ mieisc dla pasazer6w

mnieiszei niz 22 mieisca r320,00

r6wnel lub $igkszei niz 22 micisca l8?2,00

S 2. Wykonanie uch$'aly powicr2a sit W6jtowi Cminy

S 3. Uchwalg oglasza sil w Dzienniku Urzldowym Wojelv6d1lrva StEstiego oraz na tablicach

oglosz-c6.

Zawieszenie osi pneumalYc2he lub
r6wno\r'aZne

Slawka podalku w zlotych

Nie mniej
NE

M ej ni,

{20.00 7{4,00t2

276,00 108,0012 28

33 98{,0028

t]8 I I t6,00ll

22JJ,001311,00l8

1620,00r.180,00t2
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I ,1. Uchwalg oglasza sit w Dziermiku Urz9do$ym Wojew6ddwa Stqskiego z moc4 obowiqzujqcq

od 1 stycznia 2020r.

Prze*odnicz4cy Rad!
Gniny

Pn'rr Bajak
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