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UcHwAŁA Nr XXIII/9 6/20ll
Rady Gminy w Birczy
z

dnia 29listopada 20ll roku

w sprawie określenia wysokościstawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art.l8 ust'2 pkt 8 ustawy zdnia 8 marca l990 roku o samorządzie gminnym
lt.j. Dz.l).
roku. Nr l42, poz.l59l z pożn.zm.l oraz art.l0 ust. l i 2 ustawy z dnia-l}
sĘcznia l99l r.
o podatkach i opłatach lokalnych ltj'Dz.|J. z2010 r. Nr 95 poz.613 zp"oźn.

z200l

zm.l,

Rada Gminy w Birczy uchwala, co następuje:

$r
\.7

l. określasię następu.jące stawki podatku od środków transpońowych obowiązujące
na terenie

cminy Bircza w następujących wysokościach:

l) od samochodów cięzarowych, o których mowa w an. 8 pkt
lokalnych. o dopuszczal ne.i nlas ie całkowitej

ł ustawy

o podatkach i opłatach

:

\ź

a)

porv1ze'j 3'_s ton

b)

pow.yŻe j 5.5 ton do 9 ton

c)

pt'rrrzc'i

do

Q ltrn cltr

5,5 ton

włącznie -

włącznie -

popizc'i l2

ton

609,00 zł
819'00

zł

921.00 zl

2) od samochodów cięzarowych. o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŹszej niż 12 ton w zależności
od
liczby osi- dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu irodzaju zawieszenia według stawek
określclrrych w załączniku Nr l do niniejszej uchwały;
3) od ciągnikow siodłowych

i

balastowych,

o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o

podatkach
l2 ton'

i opłatach lokalllych. o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej

a)
b)

3.5 ton do 9 ton włącznie
powyŻe.' 9 tcin do poniżei 12 ton

od

-

86l,00 zł
l 124.00 zł

4) od ciąglrikórv siodłowych i balastowych' o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach
i opłatach lokaln.v-ch. o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyzszej niż |2
tolr rv zitłeżllośeitld llczby c'lsi, dopLtszczalnej masy całkowitej pojazdu zawiesźenia *.aług stawek
określorlych rł załączltiku Nr 2 do ninie-jsze.i uchwały;
5)odprzycz'epillaczep,októrychlTowawar1.8pkt5ustawyopodatkachiopłatachlokalnych,
które łącznie z po.iazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniiej 12
ton (z w1'jątkienr związanych wyłącznie z działalLlościąrolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego)

ł od 7.00 ton do 10,00 ton włącznie
b/

/

powyżej 10.00 ton i ponizej 12, 00

-

ton

389,00 zł
441,00 zł

6)odprzyczep inaczep, októrych mowawart.8pktó ustawyo podatkach iopłatach lokalnych (z
wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnościąrolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
roInego). które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub
wyŻsząlliż12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7)odautobusów.oktorychmowawar1.8pkt7ustawyopodatkachiopłatachlokalnych,oilości
miejsc do siedzenia:

a)
b)

mlrie.jsze.j niż 30

miejsc

rowne.i lLrb wyŻszej niż 30

-

miejsc

l 124,00 zł

l334,00 zł

Ł$2
Wykonanie uchwaĘ powierza się Wójtowi Gminy Bircza
$3

Traci tl-lclc uchwała Nr III/8/20I0 Rady Gmirry w

Birczy z dnia

14 grudnia 2010 roku

w sprawie określeniawysokości stawek podatku od środków transpor1owych.

$4
Uclrrvała ,uvchodzi rv życie po upływie l4 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Wo.iewództrł'a Podkarpackiego i ma Zastosowanie

od 0l stycznia 20l2 roku.

PRZEWoI]t{iCZĄCY
RĄDY GMiNY w I]tttCZY
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