UCHWAŁA Nr XXIII/361/08
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 28 października 2008r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 13 października 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących w 2009 (M.P. Nr 78 poz. 692) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
29 lipca 2008r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2009r. (M.P. Nr 59 poz. 531), Rada Miejska Dębicy uchwala co następuje:
§1
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:
1) od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyŜej 3,5 tony
i poniŜej 12 ton, jak w załączniku nr 1 do uchwały,
2) od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej
niŜ 12 ton, jak w załączniku nr 2 do uchwały,
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uŜywania łącznie
z naczepą lub przyczepa o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5
tony i poniŜej 12 ton, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uŜywania łącznie
z naczepą lub przyczepa o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub
wyŜszej niŜ 12 ton, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
5) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolnicza prowadzona przez podatnika podatku rolnego, jak w
załączniku nr 5 do uchwały,
6) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada
dopuszczalną masę całkowitą równa lub wyŜszą 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego, jak w
załączniku nr 6 do uchwały,
7) od autobusów, jak w załączniku nr 7.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębicy.
§3
Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Dębicy Nr XIII / 170 / 07 z dnia 30 listopada
2007 r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy

Jan Borek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/361/08
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 28października 2008r.

Samochód cięŜarowy o dopuszczalnej masie całkowitej
powyŜej 3,5 tony i poniŜej 12 ton.

Stawki podatku w złotych
L.p.

Dopuszczalna masa całkowita
pojazdu w tonach

Stawka podatku

Spełniające normy
czystości spalin EURO

1.

powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony
włącznie

636,00

600,00

2.

powyŜej 5,5 tony do 9 ton
włącznie

1.080,00

1.032,00

3.

powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton

1.284,00

1.260,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały NrXXIII/361/08
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 28 października 2008r.

Samochód cięŜarowy o dopuszczalnej masie całkowitej
równej lub wyŜszej niŜ 12 ton.

Stawki podatku w złotych

L.p.

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita

1.
równa lub wyŜsza niŜ12 ton
2.

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
Inne systemy
pneumatycznym lub
zawieszenia osi
zawieszeniem uznawanym za
jezdnych
równowaŜne
Dwie osie
1.284,00

1.380,00

Trzy osie
równa lub wyŜsza niŜ 12 ton

3.

1.392,00

1.680,00

Cztery osie i więcej
równa lub wyŜsza niŜ 12 ton
do poniŜej 29 ton

1.776,00

2.292,00

równa lub wyŜsza niŜ 29 ton

1.776,00

2.616,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały NrXXIII/361/08
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 28 października 2008r.

Ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do uŜywania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniŜej 12 ton

Stawki podatku w złotych
L.p.

Dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów

Stawka podatku

Spełniające normy
czystości spalin EURO

1.

od 3,5 tony i poniŜej 12 ton

1.500,00

1.476,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/361/08
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia28 października 2008r.

Ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do uŜywania
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton.

Stawki podatku w złotych
Oś jezdna (osie jezdne)
Liczba osi i dopuszczalna masa
z zawieszeniem
całkowita zespołu pojazdów: ciągnik
Inne systemy
pneumatycznym lub
zawieszenia osi
L.p. siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy
zawieszeniem
+ przyczepa
jezdnych
uznawanym za
(w tonach)
równowaŜne
1.
Dwie osie
równa lub wyŜsza niŜ 12 ton do poniŜej
31 ton
1.512,00
1.800,00
równa lub wyŜsza niŜ 31 ton do 36 ton
włącznie

powyŜej 36 ton
2.

1.512,00

2.064,00

1.512,00

2.064,00

Trzy osie
równa lub wyŜsza niŜ 12 ton do 36 ton
włącznie

1.332,00

1.848,00

powyŜej 36 ton do poniŜej 40 ton

1.848,00

2.352,00

równa lub wyŜsza niŜ 40 ton

1.848,00

2.664,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały NrXXIII/361/08
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 28października 2008r.

Przyczepa lub naczepa, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego.

Stawki podatku w złotych
L.p.

Dopuszczalna masa całkowita przyczepy
lub naczepy

Stawka podatku

1.

od 7 ton i poniŜej 12 ton

360,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały NrXXIII/361/08
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 28października 2008r.

Przyczepa lub naczepa, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyŜszą niŜ 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika
podatku rolnego.

Stawki podatku w złotych
Oś jezdna (osi jezdne)
Liczba osi i dopuszczalna masa
z zawieszeniem
całkowita zespołu pojazdów:
pneumatycznym lub
L.p.
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
zawieszeniem uznanym
(w tonach)
za równowaŜne
1.
Jedna oś
równa lub wyŜsza niŜ 12 ton do 36 ton
348,00
włącznie
powyŜej 36 ton
348,00
2.
Dwie osie
równa lub wyŜsza niŜ 12 ton do 36 ton
912,00
włącznie
powyŜej 36 ton
1.236,00
3.
Trzy osie
równa lub wyŜsza niŜ 12 ton do 36 ton
732,00
włącznie
powyŜej 36 ton
1.020,00

Inne systemy
zawieszenia
jezdni

600,00
600,00
1.380,00
1.812,00
1.020,00
1.380,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIII/361/08
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 28października 2008r.

AUTOBUSY

Stawki podatku w złotych
L.p. Liczba miejsc do siedzenia

Stawka podatku

Normy czystości
spalin EURO

1.

mniejszej niŜ 30

912,00

900,00

2.

równej lub wyŜszej niŜ 30
miejsc

1.320,00

1.308,00

