
UcHWAŁA NR xvIlvr25/2011
RADY GMINY CZARNA

z dnia 7 listopada 201 I r.

w sprawie usf!|enia stawek podatku od środków transportowych na t€reni€ Gminy Czarna.

Na podstawie art' 18 ust' 2 oraz art' 40 ust. I i art' 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekstjednolity Dz'U'z200l Nr l42 poz' l59I późl1'zm')orazarl'l0ust'li2ustawyzdnia12stycŻnia]99lr'
o podatkach i oplatach lokalnych (1j' Dz. U.z 2010 foku N. 95 ' poz. 613 z późn. zm.\ - Rada Gminy w czarnej
uchwala co następuje:

s 1. UslaIa się stawki podatku od środków kansportowych w następujących wysokościachI

|.dla samochodów cięż?rowych o dopuszczalnej masie całkowitej potłyżej 3'5 tony i poniŹej 12 ton' jak
w załączniku Nr l do uchwały'

2'Dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż l2 ton jak
w załączniku Nr 2 do uchwĄ,

3. Dla €iągników siodlowycb i balastowych przystosowanych do uŻywanja lącznie znaczepą lub przyczepą
o dopusŻczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 toDy iponiżej 12 ton jak w załączniku Nr 3do
uchwĄ'

4. Dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używaDia łącznię znaczępą lub przy.zepą
o dopuszczalnej masi6 całkowi{ej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton , jak w załączniku Nr 4do
uchwały,

s.Dla przyc&P i naczep' które łącznię z pojazdem silnikowyn posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i poniżej |2 lon, z w}'jątkiem zwiąZanych w}-łącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego,jak w załączniku Nr 5 do uchwały'

6.Dla przyczep i f,aczep' które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitąrówną
llb ' yżsą niŻ 12 ron' z wyjątkiem związanych włączl\ie z dzialalnością rolnicŻą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego'jak w załączniku Nr ó do uchwaly,

7' od autobusów.jak w załączniku Nr 7 do uchwały'

s 2. wykonanie uchwaly powierza się wójtowi Gminy czarna

s 3. Traci moc Uchwałą Nr xLlV406/2005 Rady om'ny cza a z dnia 29 listopada 2005 roku \ł sprawie
ustalenia stawek podatku od środków transportowych na lcrenie gnilly Czarlra'

s 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym województwa Podkarpackiego i wchodzi w łcie
po upływie l 4 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowan ie począwszy od roku podatkowego 20 l 2 '

.t ._,t I -

Ct r'e

ldr \NXEM".IWLQB-RTPJY-SZKMR-EDF(rM. Podpisany



Załącznik Nr l do Uchwały Nr XVIII/I25/20l l

RadY Gminy Czarna

z dnia ? listopada 201i r.

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitei potrTz€j 3'5 tony i poniżej 12 ton

L.D. DoDuśmż'lna m.s. cllkołit! ł tonlch

nowżei3.5 ionv do 4 ton włacznie 462

2. 4ton do 5.5 ton włacznie

3. 5 5 l.n do 8 ton włacaie
3 toń do 9 ton włacznie 627

5. 682

PRzEwoDNIC:lĄcY
i{adv Gmińw.ra,a
.tu,,""L;,,n,,

Id: YNXEM-JWLQB-RTPJY-SZKMR'EDFUM Podpistuv



załącznik Nr 2 do Uchwały Nr xvllt/l251201 l

RadY Gminy Czarna

z dnia T listopada2011 r'

samochody ciężarorve o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższei niż 12 tol

Liczb' osi idopuszcz'lnł m.!a
crlko$itaw tontch

slałk! lodłtku ( wzlołch )

oś jezdna ( osi€ jczdne ) z ziwicsŻeniem
pn9um'tyczIyn lub z.s'eszeniem uzń.nym za

lŻ l3 Lltl Lr00

t4 t.t66 t.t55

l4 l5 l.ż2l t.żl0

l5 1.216 1.392,26

11, t.331 1,320

t7 19 1.397 1.375

t9 Ż| 1.48s

2l Ż3 r.595 t.705

23 25 t.705

25 r.nt5 1.925

|Ż 1,595 1.105

ż5 27 1.705 l.nts

ż1 29 r.925

29 3l r.925 2.727.91

3l ż'035

FI{ZE11/()DNlcZĄCY
i{arly Gminy
at4

'iunłs'o{.1.l

Id: łNxEMJVLQB-RTPJY-szKMR"EDFUM. Podpśany



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII]/125/20l l

Rady Gminy Czama

z dnia ? listopada 2011 r.

ciągtriki Śiodlorve i balEśtowe przystosowane do uźTTania tączni€ z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
mssie całkowitei zesDolu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 totr

DonnvrŻ'ln' m'sa cżlkołitł w tonach

on I t tnn! do 4 tod wlacznie 704

2. PÓw'€i4rÓń dr 5.5 ton właoznie 814

3. 5 5 lÓn do 8 ton włacŻnie t.034

3 r.ń do 9 ton rvłacznie 1.265

5. ńrwżei 9 fn. d. ńÓńiżi 12 ton l.ż65

r;RzgwcDh_IcZĄcY
F{ady Grqiny
/-'l Ł<-.<!)

'i"'^, oi.ł,

Idr \'I{XEMJWLQB-RT?JY'SZKMR_EDIUM Podp6ant



ZałącznikNr 4 do Uchwały Nr XVIII/l25120l1

Rady Gminy Czarna

z dnia 7 listopada 201 I r.

ci{gniki siodłowe i balastowe przyŚtosowane alo uźywania łącznie z nsczepą lub przycz€pą o dopuszczaln€j
masi€ calkowilei zespołu pojszdów równej lub łyższ€j niż 12 ton

LiĆzbt osii doDuszczilnł m'sa calkowita zcspolu poj'zdó*l
ciągnik siod|os! + nlcŻep8!

(iągnik ljalastorrY + przyczepl
r s tnnr.h \

Stlwk. podatku ( szlotych )

oś j€zdn! ( osie jezdne )
z złłioŚtnien pneUnłtycz.ym lUb
ze{icszenien uznanyń za

t2 IE r.430

l8 2S 1.485

3t 1.540 1,540

3l 1.639 2.155.15

12 1.760 r,916,27

1.980 2.434.57

PR-zawoDNIC7-ĄcY
Itady Grniry
CJu4
Jurrrłz tlLsłl

ld. YNXI-M-lWI QB-R rPJY-SZXVR_FD! LlM Podpr 'm)



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/125/20l l

Rady Cminy Czarna

z dnia 7 listopada 201 I r.

Przyczepy i naczepy, któr€ łączniB z pojazdem silnikorvym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton

i poniżej 12 totr z wyjątkiem związanych rłyłącznie z działalnością roliczą prowaduoną prz€z pod'tnika
podatku roln€go

Lp,
Dopuszzaln. nasa olkowib w tonrch

l. !0 341

ż' lż 363

FRZIT\VODNTCZlCY
Itady Grniny
C}tł^?
) unusz(. p't t

Idr INXEMJWLQB-RTIJY-SZKMR_EDIUM Podpisany



ZałącznikNr 6 do Uchlvały Nr xvtt]/l2512011

Rady Gm'ny Czama

z dnia 7 listopada 2011 r.

Przyczepy i i naczepy, które łącznie z pojazdem sitnikowym posiadają dopuszczalną masę c'łkowitą równą

iut ńzsza niz iz ton z wyjątki€m związanych wyłącztrie z działalnością rolniczą prow5dzoną prz€z
podatnika Podatku rolnego

Px{ZE}VoDNICZĄCY
iąźrdy Gminy
O e,,4l
'Inhr )Ś7 C;.śln

Liczb' o'i i dopusŻczolna ńlsa calkołitł żespolu pojlzdóN:
na.zeDt / I'Źycz.p'

pojazd silnikołr
(rY tonłch)

st'skd pod'flłu ( u ztor}Ch )

oś jczdn' ( osi. jczdn€ ) z z'wiesŻ€niem
pneumłłcznyn lUb złnieszenioń uzn'.ym zl

L2 l8 605 5

l8 25 825 935

żś r.155

t2 1,155

33 1.265

33 3E 1.375

38 r.890-58

t7 1.650

38 1.705 r.870

Id: YNXEMJWLQB-RTIJY_SZKMR'EDIUM. PodpMnl



Załącaik NT 7 do Ucbwały Nr XvIII/l25l20l l

Rady Gminy czarna

z dnia ? listopada 201I r.

Autobusy

L.p.

Li.'hr mieisc do licdzeni!
t_ 110 550

2. Rów.ei lub wvżsrei niż30 mieilc r.430 r.210

PRzEwoDNIcZĄcY
Rady Gminy

Cłin#fci"ao

ld: YNXEMJVLQB-RTPIY_SZKMR-EDFUM Podpsrv


