
RADA G I Y , 
tANCUT UCHWAlA NR XIV/I04/U 


RADY GMINY lANCUT 


z dnia 29 listopada 2011 r. 

w sprawie okreslenia wysokoSci stawek podatku od srodk6w transportowych na rok 2012. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 Ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marea 
1990 r. osamorzqdzie gminnym (Dz. U. z2001 r. Nr 142, poz.1591 zpozn. zm.) art. 10 ust. 
1 ustawy z dnia 12 styeznia 1991 r. 0 podatkaeh i oplataeh lokalnyeh ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95 , 
poz. 613 , z poin. zm.) oraz Obwieszezenia Ministra Finansow z dnia 19 pazdziemika 2011 r. 
w sprawie gomyeh granie stawek kwotowyeh podatkow i oplat lokalnyeh w 2012 r.(M.P. Nr 95, 
poz. 961) oraz Obwieszezenia Ministra Finansow z dnia 20 paidziernika 2011 r. w sprawie 
stawek podatku od srodkow transportowych obowiqzujqeyeh w 2012 r. (M.P. Nr 95, poz. 962) 
Rada Gminy Lafleut u e h w a I a, co nastt(puje : 

§l. 

OkreSla sit( nast~pujqee roczne stawki podatku od srodkow transportowych obowiqzujqce na 
terenie Gminy Laneut na rok 2012 

1) od samochodu ci~i:arowego , 0 ktorym mowa wart. 8 pkt 1 ustawy 0 podatkaeh i oplatach 
loka1nyeh, 0 dopuszezalnej masie calkowitej : 

a) powyzej 3,5 tony do 5,5 tony wlqcznie - 528 zl 

b) powyzej 5,5 ton do 9 ton wlqcznie - 744 zl 

e) powyzej 9 ton i do ponizej 12 ton - 840 zl 

2) od samochodu ci~i:arowego , 0 ktorym mowa wart. 8 pkt 2 ustawy 0 podatkaeh i oplatach 
lokalnych 0 dopuszczalnej masie calkowitej rownej i wyzszej niz 12 ton w zaleznosei od 
liczby osi, dopuszczalnej masy ealkowitej pojazdu i rodzaju zwieszenia wedlug stawek 
okreSlonyeh w zalqezniku Nr 1 do niniejszej uchwaty 

3) od ciqgnika siodlowego lub balastowego , 0 ktorym mowa wart. 8 pkt 3 ustawy 0 podatkach 
i oplatach lokalnyeh przystosowanego do uzywania lqcznie z naczepq lub przyczepq 

o dopuszczalnej masie ealkowitej zespolu pojazdow od 3,5 tony i ponizej 12 ton - 1 056 zl 

4) od ciqgnika siodlowego lub balastowego , 0 ktorym mowa wart. 8 pkt 4 ustawy 0 podatkaeh 
i op!atach lokalnych przystosowanego do uZywania lqcznie z naczepq lub przyczepq , 
o dopuszczalnej masie catkowitej zespolu pojazdow rownej lub wyzszej niz 12 ton 
w zaleznosci od liczby osi , dopuszczalnej masy calkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia 
wedtug stawek okreslonych w zalqczniku Nr 2 do niniejszej uchwaly 

5) od przyczepy i naczepy, 0 ktorej mowa wart. 8 pkt 5 ustawy 0 podatkach i oplatach 
lokalnyeh , ktore lqcznie z pojazdem silnikowym posiadaj<t dopuszezaln<t mas~ calkowitq od 
7 ton i ponizej 12 ton (z wyjqtkiem zwiqzanych wylqcznie z dzia!alnosciq rolniczq 
prowadzonq przez podatnika podatku rolnego) - 636 zl 

6) od przyczepy i naczepy, 0 ktorych mowa wart. 8 pkt 6 ustawy 0 podatkach i oplatach 
lokalnyeh (z wyjqtkiem zwiqzanych wylqcznie z dzialalnosciq rolniczq prowadzonq przez 
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podatnika podatku rolnego), kt6re lqcznie z pojazdem silnikowym posiadajq dopuszczalnq 
mas« calkowitq r6wnq lub wyi:szq nii: 12 ton wedlug stawek okreslonych w zalqczniku Nr 
3 do niniejszej uchwaly 

7) od autobusu, 0 kt6rym mowa wart. 8 pkt 7 ustawy 0 podatkach i oplatach lokalnych 
w zalei:nosci od liczby miejsc do siedzenia : 

a) mniejszej niz 30 miejsc - 1 164 z~ 

b) r6wnej lub wyzszej niz 30 miejsc - 1 692 z~ 

§ 2. 

1) Wykonanie uchwaly zleca si« W ojtowi Gminy Lancut. 

2) Nadz6r nad wykonaniem uchwaly powierza si« Komisj i Finansow i Gospodarki Mieniem 
Gminy oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lancut. 

§ 3. 

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od ogloszenia w Dzienniku Urz«dowym 
Wojewodztwa Podkarpackiego nie wczesniej nii: od 1 stycznia 2012 r. 
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RAD G I Y 
tAN UT Zalqcznik Nr 1 do Uchwaly Nr XIV/I04111 

Rady Gminy Lancut 

z dnia 29 listopada 2011 r. 

Stawki podatku od Srodk6w transportowych dla sarnochod6w ci~i:arowych 0 dopuszczalnej 
masie caJkowitej r6wnej lub wyi:szej nii: 12 ton. 

Liczba osi i dopuszczalna masa catkowita 
(w tonach) 

Stawkayodatku (w ztotvch) 

nie mniej nii: mniej nii: oS jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 

rownowai:ne 

inny system zawieszenia osi 
jezdnych 

I 2 3 4 

Dwie osie 

12 13 I 176 I 188 

13 14 1 188 1100 

14 15 1 200 1 212 

15 1 212 1 308 

Trzy osie 

12 17 I 560 1572 

17 19 I 572 I 584 

19 21 I 584 I 608 

21 23 1 608 1 620 

23 25 1 6)0 1 656 

25 I 632 1 656 

Cztery osie i wi~cej 

12 25 2208 2220 

25 27 2220 2232 

27 29 2232 2244 

29 31 2244 2568 

31 2256 2568 
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RADA GMI Y 
tANCUT 

Za-lqcznik N r 2 do U chwaly N r XIV11 04111 

Rady Gminy Lancut 

z dnia 29 listopada 2011 r. 

Stawki podatku od srodkow transportowych dla ciqgnikow siodlowych i balastowych 
przystosowanych do uZywania h~.cznie z naczepq tub przyczepq 0 dopuszczalnej masie 

calkowitej zesporu pojazd6w rownej lub wyzszej niz 12 ton. 

Liczba osi i dopuszczalna masa calkowita zespotu pojazd6w : 

ci~nik siodlowy + naczepa, ci~nik balastowy + przyczepa 
(w tonach) 

Slawka podalku (w zlolych) 

nie mniej niZ mniej nit oS jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 

r6wnowaZne 

inny system zawieszenia osi 
jezdnych 

1 2 3 4 

Dwie osie 

12 18 1476 1572 

18 25 I 524 1632 

25 31 I 572 1680 

31 I 680 2028 

TI'Z] osie 

12 40 I 836 I 848 

40 2 100 2664 
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RADA GMINY , 
Zalqcznik Nr 3 do Uchwaly Nr XIVIl041l1 tA CUT 
Rady Gminy Lancut 

z dnia 29 listopada 2011 r. 

Stawki podatku od srodkow transportowych dla przyczep i naczep, ktore Ictcznie 


z pojazdem silnikowym posiadajct dopuszczalnct mas~ catkowitct rownct lub wyzszct niz 12 

ton. 


Liczba osi i dopuszczalna masa calkowita zesporu pojazd6w: 
naczepa/przyczepa + po·azd silnikowv (w tonach) 

Stawka podatku (w zJorych) 

nie mniej nit mniej nii: Os jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem 

pneumarycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 

r6wnowai:ne 

Inny system zawieszenia osi 
jezdnych 

I 2 3 4 

Jedna oS 

J7 18 I 044 I 056 

18 25 1056 1068 

25 I 068 1080 

Dwie osie 

12 28 I 080 I 104 

28 33 1092 1 164 

33 38 1 104 I 356 

38 I 200 1776 

TI"2:v usie 

12 38 1 164 1260 

38 1 260 1 344 
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