
RADA GMINY
OLSZANKA

49-332 Olszanka 16
woj. opolskie

UCHW ALA NR XXVIIII164/2012
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 30 pazdziernika 2012 r.

w sprawie okreslenia stawek podatku od srodków transportowych oraz zwolnien od tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia ~niarca o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 10 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i oplatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 95 poz. 613, zm: DZ. U. z 2010 roku Nr 96 poz. 620,
Nr 225 poz. 146, Nr 226 poz. 1475, Dz. U. z 2011 roku Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171poz. 1016, Nr
232 poz. 1378) Rada Gminy Olszankaustala co nastepuje:

§ l. Okresla sie stawki podatku od srodków transportowychwedlug zalacznika Nr 1do niniejszej Uchwaly.

§ 2. Zwalnia sie z podatku od srodków transportowychautobusy przeznaczonedo przewozu dzieci i mlodziezy
szkolnej.

§ 3. Traci moc Uchwala Nr XIV18612011Rady Gminy w Olszance z dnia 28.10.2011 roku w sprawie
okreslenia stawek podatku od srodków transportowychoraz zwolnien od tego podatku

§ 4. Realizacjeuchwalypowierza sie Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 5. Uchwalapodlega ogloszeniuw DziennikuUrzedowymWojewództwaOpolskiego.

§ 6. Uchwalawchodzi w zycie po uplywie 14dni od dnia jej opublikowaniaz moca obowiazujacaod l stycznia
2013 roku.
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Zalacznik do Uchwaly Nr XXVIII/164/2012

Rady Gminy Olszanka

z dnia 30 pazdziernika 2012 r.

l. Samochody ciezarowe o dopuszczalnej masie c~ewitej:

Wyprodukowanew 1990r. i w latach
520 zl

676 zl

728 zl

2. Samochody ciezarowe o dopuszczalnej masie calkowitej równej lub wyzszej niz 12 t:

3. Ciagniki siodlowe i balastowe przystosowane do uzywania lacznie z naczepa lub przyczepa
o dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazdów od 3,5 t i ponizej 12 t:

-
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Dopuszczalna masa Ilosc osi os jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem Inne systemy zawieszenia
calkowita iezdnych uznanym za równowazne osi iezdnych

12 ton i wiecej, a mniej dwie osie 832 zl 1092 zl
niz

trzy osie 884 zl 1144 zl
l5 ton

cztery osie 988 zl 1196 zl
i wiecei

15 ton i wiecej, a mniej dwie osie 884 zl 1560 zl

niz 23 tony trzy osie 988 zl 1612 zl

cztery osie 1144 zl 1664 zl
i wiecei

23 tony i wiecej, a mniej dwie osie 1092 zl 1612zl
niz 29 ton trzy osie 1352 zl 1924 zl

cztery osie 1404 zl 2028 zl
i wiecei

29 ton i wiecej dwie osie 1196 zl 1664 zl

trzy osie 1404 zl 1976 zl

cztery osie 2028 zl 2860 zl
i wiecei

Dopuszczalna masa calkowita Wyprodukowane przed 1990 r. Wyprodukowane w l990 r. i w latach nastepnych
zespolu poiazdów

Od 3,5 t i ponizei 12 t 988 zl 1144 zl
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4. Ciagniki siodlowe i balastowe przystosowane do uzywania lacznie z naczepa lub przyczepa
o dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazdów równej lub wyzszej niz 12 ton:

I
.

5. Przyczepy i naczepy, które lacznie z pojazdem silnikowym posiadaja dopuszczalna mase calkowita od
7 ton i ponizej 12 ton, z wyjatkiem zwiazanychwylacznie z dzialalnoscia rolnicza prowadzona przez podatnika
podatku rolnego.

6. Przyczepy i naczepy, które lacznie z pojazdem silnikowym posiadaja dopuszczalna mase calkowita równa
lub wyzsza niz 12 ton, z wyjatkiem zwiazanychwylacznie z dzialalnosciarolnicza prowadzona przez podatnika
podatku rolnego.
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Dopuszczalna masa calkowita ilosc osi os jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub Inne systemy zawieszenia
zesDOlu DOiazdów iezdnych zawieszeniem uznanym za równowazne osi jezdnych

12 ton i wiecej, a mniej niz dwie osie 988 zl 1300 zl
18 ton trzy osie , 1560 zl 2028 zl

18 ton i wiecej, a mniej niz dwie osie -.,. 1196 zl 1716 zl
31 ton trzy osie 1664 zl 2028 zl

31 ton i wiecej do 36 ton dwie osie 1716 zl 2236 zl

wlacznie trzy osie 1768 zl 2340 zl

powyzej 36 ton dwie osie 1800 zl 2236 zl

trzy osie 2132 zl 2912 zl

Dopuszczalna masa calkowita Wyprodukowane przed 1990 r. Wyprodukowane w l 990 r. i w latach nastepnych
zesoolu DOiazdów

Od 7 t i oonizei 12 t 676 zl 572 zl

Dopuszczalna masa calkowita ilosc osi os jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub lnne systemy zawieszenia
zespolu pojazdów iezdnych zawieszeniem uznanym za równowazne osi jezdnych

12 ton i wiecej, a mniej niz iedna os 520 zl 728 zl
25 ton dwie osie 572 zl 780 zl

trzy osie 936 zl 1248 zl

25 ton i wiecej do 36 ton :jedna os 728 zl 936 zl
wlacznie dwie osie 1092 zl 1612 zl

trzy osie 1144 zl 1664 zl

powyzej 36 ton, a mniej niz 38 iedna os 936 zl 1196 zl
ton dwie osie 1144 zl l612zl

trzy osie 1196 zl 1664 zl

38 ton i wiecej iedna os n48zl 1352 zl

dwie osie 1456 zl 1976 zl

trzy osie 1508 zl 2080 zl
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7. Autobusy
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Ilosc mieisc do siedzenia Wvorodukowane orzed 1990 r. Wvorodukowane w 1990 r. i w latach nasteonvch

do 15 miejsc wlacznie 1560 zl 1144 zl

powyzej 15 miejsc a mniej niz 30 1404 zl 1248 zl
mieisc

30 miejsc i wiecej 2028 zl 1924 zl


