
RADA GMINY
w StarczY

ucHWALA NR l39.XXllt.20t7
RADY GMINY STARCZA

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od Srodk6w transportowych na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8,art.40 ust.l. an.4l ust.1, art.42 ustawy zdnia 8 marca 1990 roku o samorzEdzie

gminnym (Dz.U.z20l7r.. poz.l875) onz art.8 iart.l0 ustawy z dnia 12 stycznia l99lr. o podatkach ioplatach

lokalnych (Dz. U. 22017r., poz.l785).

Rada Gminy Starcza uchwala:

$ l. Roczne stawki podatku od Srodk6w transportowych:

1. od samochod6w cigiarowych o dopuszczalnej masie calkowit€j powyiej 3,5 tony i poniiej l2 ton:

I )powyzej 3,5 tony do 5,5 tony wl4cznie - 800,00 zl,

2)powyzej 5,5 tony do 9 ton w.lqcznie - I 150,00 zl,

3)powyzej 9 ton - l 250,00 zl;

2. od samochod6w ciQiarowych o dopuszczalnej masie calkowitej r6wnej lub wyZszej nii l2 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa
calkowite

Osie jezdne z zawieszeniem pneumltycztr)m lub zawieszeniem
uzntnvm za 16$ nowein€

Inne systeml zawieszania osi
iezdnvch

nte mntet  n lz mDtet  nu Stanke oodatku w zlohch
dwie osie

l2  ton l3 ton 680,00 7,10.00
13 ton l,l ton 820,00 8J0,00
l4 ton l5 ton 1200.00 | 360,00
l5  ton | 530.00 l 600.00

trzy osre

l2 ton lT ton I 500.00 I  6t0.00
l T l o n 19 ton I 6,10.00 1 7 3 0 . 0 0
19 ton 21 lon I 760.00 I 850.00
2l ton 23 ton) I 890.00 I 980.00
23 tonY 25 ton 2 160.00 2 240,00
-zJ ton 2 300.00 2 400.00

czterJ osie i $ iQc€j

12 ron 2 2s0.00 2 420.00
25 ton 27 lon 2 440.00 2 530,00
2'7 ton 29 ton 2 560.00 2 740.00
29 ton i l  ton 2 650.00 2 950.00
3l ton 2 740.00 2 970,00
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3. od ci4gnika siodlowego i balastow€go przystosowanego do uiywania lqcznie z naczepq tub przyczep4
o dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazd6w:

I )od 3.5 tony i poni2ej | 2 ton - I 850,00 zl

2)r6wnej lub wyzszej niz 12lon:

4. od przyczepy i naczepy, kt6re l4cznie z pojazdem silnikowym posiadaj4 dopuszczalnq masg calkowit4 od
Tton i poni2ej l2ton. z wyjEtkiem zwiqzanych wyl4cznie z dzialalno5ciq rolniczq prowadzon4 przez podatnika
podatku rolnego - 980,00 zl;

5. od przyczepy i naczepy, kt6re lqcmie z pojazdem silnikowym posiadajq dopuszczalna masg calkowit4
r6wn4 lub WZszq niZ 12ton. z wyj4tkiem zwiqzanych wyl4cznie z dzialalnoSciq rolnicz4 prowadzonE przez
podatnika podatku rolnego:

6. od autobusu, w zaleZnoSci od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

l)mniejszej ni2 22 miejsc - I 350,00 zl,

2)r6wnej lub lryZszej niz 22 miejsc - 1720,0021.

$ 2, Wykonanie uchwaty powierza sig W6jtowi Gminy.

Liczba osi i dopuszczalna mass calkowita zespolu
pojazdriw: ci4gnik siodlowy + neczepa, ciegnik balastorif +

0rz\czeoA

Osie jezdne z zawieszeniem pneumltyczn]m
lub zanierzeniem uznanr'm zg r6nno$aine

Inn€ systemy
zwieszenia osi

iezdnvch
nie mniei ni i mnlet nnz StanLa Dodatku l,r zloNch

dnie osie

l2 ton I8 ton 1380.00 I 510.00
l8 ton 15 lon 1530,00 I 650.00
25 lon 3l ton I 8,10.00 I 940.00
3l ton 2 040.00 2 280,00

trzy osie iwi$ej

12 ton ,10 ton 2 | 50.00 2 300.00
-10 ton 2 550.00 3 000.00

Liczba osi i dopuszczalna mase calkowita zespolu
pojazddn: neczept p14czepa + pojazd silnikowv

Osie jezdne z za$ieszeniem pneumegcznym lub
zan ieszeniem uznrn! m z{ 16$ norlazne

Inn€ s]st€my
zwieszenia osi

iezdnvch
nrc mnret nlz mntet  n lz Strwka Dodatku w zlotvch

jcdnr os
12 ton l8 ton 5E0,00 650,00
l8 lon 25 ton 7t 0,00 760,00
25 ton 820,00 870,00

dn ie osie

l2 ton 28 lon 840,00 920,00
28 ton 3.i tonl I t00.00 l 1E0.00
Ji ton) 38 ton | ,100.00 I 650.00
38 ton r 650.00 2 250,00

ttz) osi€ i wiqcej

12 ton 38 ton 14J0.00 I 650.00
-l8 ton I 900,00 2 050.00
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$ 3. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dawa Sl4skiego i wchodzi w zycie
z dniem I stycznia 2018 roku.

Przewodniczqca Rady Gminy

t/-j*4

mgr Ewa Jgdrzejewska
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