
UCHWAŁA NR XXIII/187/13
RADY GMINY W PADWI NARODOWEJ

z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy 
Padew Narodowa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2013 r, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy w Padwi Narodowej u c h 
w a l a, co następuje: 

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Padew 
Narodowa : 

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton - 
w następującej wysokości w złotych: 

 
Dopuszczalna masa całkowita w tonach Kwota 
Powyżej 3,5 tony do 4 ton włącznie 606 
Powyżej 4 ton do 5,5 ton włącznie 655 
Powyżej 5,5 ton do 8 ton włącznie 812 
Powyżej 8 ton do 9 ton włącznie 873 
Powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1.054 

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – 
w następującej wysokości w złotych: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
w tonach 
nie mniej niż mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 
jezdnych 

Posiadających dwie osie 
12 13 970 1.092 
13 14 1.092 1.212 
14 15 1.212 1.334 
15 1.334 1.379 

Posiadających trzy osie 
12 17 1.516 1.216 
17 19 1.697 1.818 
19 21 1.879 2.000 
21 23 2.061 2.181 
23 25 2.242 2.363 
25 2.424 2.546 

Posiadających cztery osie i więcej 
12 25 2.363 2.485 
25 27 2.424 2.546 
27 29 2.485 2.605 
29 31 2.546 2.686 
31 2.605 2.686 
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3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 
w następującej wysokości w złotych: 

 
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów 

Kwota 

Od 3,5 tony do 4 ton włącznie 546 
Powyżej 4 ton do 5,5 ton włącznie 788 
Powyżej 5,5 ton do 8 ton włącznie 1.030 
Powyżej 8 ton do 9 ton włącznie 1.273 
Powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1.516 

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton – 
w następującej wysokości w złotych: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik 
siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa w tonach 
nie mniej niż mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 
jezdnych 

Posiadających dwie osie 
12 18 1.576 1.649 
18 25 1.636 1.758 
25 31 1.697 2.000 
31 1.758 2.123 
Posiadających trzy osie 
12 40 2.043 2.095 
40 2.546 2.791 

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego – w następującej wysokości w złotych: 

 
Dopuszczalna masa całkowita w tonach 

nie mniej niż mniej niż 
Kwota 

7 10 400 
10 12 424 

6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego – w następującej wysokości w złotych: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: 
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy w tonach 
nie mniej niż mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 
równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 
jezdnych 

Posiadających jedną oś 
12 18 395 424 
18 25 484 516 
25 575 619 
Posiadających dwie osie 
12 28 666 1.011 
28 33 970 1.092 
33 38 1.212 1.423 
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38 1.454 1.873 
Posiadających trzy osie 
12 38 1.030 1.151 
38 1.212 1.412 

7. od autobusów – w następującej wysokości w złotych: 

 
Lp. Liczba miejsc do siedzenia Kwota 
1. Mniej niż 30 miejsc 849 
2. Równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.697 

§ 2. Wykonanie uchwały należy do Wójta Gminy. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XVI/128/12 Rady Gminy w Padwi Narodowej z dnia 9 listopada 2012 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Padew 
Narodowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2014. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

mgr Jan Mycek
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