Uchwała Nr XIV/93/07
Rady Gminy Siepraw
z dnia 25 października 2007r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy
Siepraw na rok 2008
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40, 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity z 2001 roku; Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust.1 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 roku; Dz. U. nr
121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Gminy Siepraw uchwala, co następuje:

§1
Podatek od środków transportowych wynosi w 2008r. rocznie:

1. a/ od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton,
b/ od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 ton i poniżej 12 ton,
c/ od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego,
d/ od autobusów,
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 12 ton i więcej,- jak w
załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie
mniej niż 12 ton i więcej,
- jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 ton
i więcej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego,
- jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Siepraw.

§3
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008r.

Zał. nr 1 do Uchwały Nr XIV/93/07 Rady
Gminy Siepraw z dnia 25 października 2007r.
w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych na terenie
Gminy Siepraw na rok 2008

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE
GMINY SIEPRAW
w 2008 roku
(od pojazdów określonych w art.8 pkt. 1, pkt. 3, pkt. 5, pkt. 7)
w zł.
L.p.

RODZAJ I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (DMC)
POJAZDU SAMOCHODOWEGO

STAWKI PODATKU NA TERENIE GMINY
od 1 pojazdu na 2008 r

1

2

3

1.1

Samochód cięŜarowy o DMC powyŜej 3,5
ton do 5,5 ton włącznie

561

1.2

Samochód cięŜarowy o DMC powyŜej 5,5
ton do 9 ton włącznie

794

1.3

Samochód cięŜarowy o DMC powyŜej 9
ton i poniŜej 12 ton

946

2.

Ciągnik siodłowy i balastowy o DMC
zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniŜej 12
ton

1111

3.

Przyczepa i naczepa o DMC zespołu
pojazdów od 7 ton i poniŜej 12 ton

368

4.1

Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia
mniejszą niŜ 30

703

4.2

Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia
równą i wyŜszą niŜ 30

1541

Zał. nr 2 do Uchwały Nr XIV/93/07 Rady
Gminy Siepraw z dnia 25 października 2007r.
w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych na
terenie Gminy Siepraw na rok 2008

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH w GMINIE SIEPRAW
w 2008 roku
(od pojazdów określonych w art.8 pkt.2)
w zł.

STAWKI PODATKU NA 2008 r. NA
TERENIE GMINY OD 1 pojazdu

L.p.

1

WYSZCZEGÓLNIENIE
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (DMC)

2

Zawieszenie osi
pneumatyczne i
uznane za
równowaŜne

Inne systemy
zawieszenia osi

8

9

1.Samochód cięŜarowy o 2 osiach o DMC:
1.1

nie mniej niŜ 12 ton i mniej niŜ 14 ton

973

1021

1.2

nie mniej niŜ 14 ton i mniej niŜ 15 ton

1273

1338

1.3

nie mniej niŜ 15 ton i więcej

1273

1364

2.Samochód cięŜarowy o 3 osiach o DMC:
2.1

nie mniej niŜ 12 ton i mniej niŜ 17 ton

1273

1338

2.2

nie mniej niŜ 17 ton i mniej niŜ 21 ton

1675

1759

2.3

nie mniej niŜ 21 ton i więcej

2236

2348

3.Samochód cięŜarowy o 4 osiach i więcej o DMC:
3.1

nie mniej niŜ 12 ton i mniej niŜ 29 ton

2236

2581

3.2

nie mniej niŜ 29 ton i więcej

2236

2581

Zał. nr 3 do projektu Uchwały Nr XIV/93/07
Rady Gminy Siepraw z dnia 25 października
2007r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych
na terenie Gminy Siepraw na rok 2008

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE
GMINY SIEPRAW
w 2008 roku
(od pojazdów określonych w art.8 pkt.4)
w zł.

L.p.

WYSZCZEGÓLNIENIE
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (DMC)
zespołu pojazdów; ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa

1

2

STAWKI PODATKU NA 2008 r. NA
TERENIE GMINY OD 1 pojazdu

Zawieszenie osi
pneumatyczne i uznane
za równowaŜne

Inne systemy
zawieszenia osi

3

4

1.Ciągnik siodłowy lub balastowy o 2 osiach i DMC zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
1.1

nie mniej niŜ 12 ton i mniej niŜ 21 ton

1626

1708

1.2

nie mniej niŜ 21 ton i mniej niŜ 31 ton

1867

1966

1.3

nie mniej niŜ 31 ton do 36ton włącznie

1867

1996

1.4

powyŜej 36 ton

2236

2348

2. Ciągnik siodłowy lub balastowy o 3 osiach i DMC zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
2.1

nie mniej niŜ 12 ton i do 36ton włącznie

1867

1966

2.2

powyŜej 36 ton i mniej niŜ 40 tony

2236

2454

2.3

nie mniej niŜ 40 ton i więcej

2236

2583

Zał. nr 4 do Uchwały Nr XIV/93/07 Rady
Gminy Siepraw z dnia 25 października 2007r.
w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych na
terenie Gminy Siepraw na rok 2008

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA TERENIE
GMINY SIEPRAW
w 2008 roku
(od pojazdów określonych w art.8 pkt.6)
w zł.

STAWKI PODATKU NA 2008 r. NA
TERENIE GMINY od 1 pojazdu

L.p.

1

WYSZCZEGÓLNIENIE
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (DMC) zespołu
pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy

2

Zawieszenie osi
pneumatyczne i
uznane za
równowaŜne

Inne systemy
zawieszenia osi

3

4

594

624

1.Przyczepy i naczepy o jednej osi i DMC:
1.1

nie mniej niŜ 12 ton i więcej

2.Przyczepy i naczepy o dwóch osiach i DMC:
2.1

nie mniej niŜ 12 ton i mniej niŜ 28 ton

611

643

2.2

nie mniej niŜ 28 ton i mniej niŜ 33 tony

668

927

2.3

nie mniej niŜ 33 ton i mniej niŜ 38 ton

927

1408

2.4

nie mniej niŜ 38 ton i więcej

1254

1853

741

1025

1035

1396

3.Przyczepy i naczepy o trzech osiach i DMC:
3.1

nie mniej niŜ 12 ton i mniej niŜ 38 ton

3.2

nie mniej niŜ 38 ton i więcej

