
UCHWAŁA NR XXXV/218/17
RADY GMINY SKOŁYSZYN

z dnia 16 listopada 2017 r.

w sprawie określenia  wysokości stawek podatku od środków transportowych  oraz  zwolnień w tym 
podatku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 tekst jedn.), art. 8, 9, 10, 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z teks jedn.)

Rada  Gminy  w  Skołyszynie

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki podatku od środków transportowych na terenie gminy Skołyszyn:

1. Od samochodu ciężarowego:

Od samochodu ciężarowego
o dopuszczalnej masie całkowitej

pojazdu (w tonach)
Roczna stawka podatku

a)powyżej 3,5 do 5,5 włącznie 590 zł

b)powyżej 5,5 do 9 włącznie 859 zł

c)powyżej 9 i poniżej 12 913 zł

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej: 

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

1. 2. 3. 4.
DWIE  OSIE

12 13 751,00 zł 859,00 zł
13 14 859,00 zł 966,00 zł
14 15 966,00 zł 1073,00 zł
15 1073,00 zł 1396,00 zł

TRZY OSIE
12 17 1020,00 zł 1073,00 zł
17 19 1073,00 zł 1127,00 zł
19 21 1181,00 zł 1288,00 zł
21 23 1288,00 zł 1502,00 zł
23 25 1395,00 zł 1717,00 zł
25 1503,00 zł 1932,00 zł

CZTERY OSIE I WIĘCEJ
12 25 1707,00 zł 1814,00 zł
25 27 1739,00 zł 1845,00 zł
27 29 1889,00 zł 1996,00 zł
29 31 1921,00 zł 2662,00 zł
31 1947,00 zł 2672,00 zł

3. Od ciągnika siodłowego  i  balastowego przystosowanego do używania łącznie  z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów : 
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Dopuszczalna masa całkowita zespołu  pojazdów 
( w tonach ) Roczna stawka podatku

a)od 3,5 do 8 włącznie 1481 zł

b)powyżej 8 i poniżej 12 1503 zł

4. Od ciągnika siodłowego  lub  balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu : 

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

1. 2. 3. 4.
DWIE  OSIE

12 18 1857,00 zł 1867,00 zł
18 25 1867,00 zł 1879,00 zł
25 31 1873,00 zł 1889,00 zł
31 1889,00 zł 2115,00 zł

TRZY OSIE I WIĘCEJ

12 40 1836,00 zł 1879,00 zł
40 2447,00 zł 2769,00 zł

5. Od przyczepy i naczepy która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę 
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w 
tonach) Roczna stawka podatku

a) od 7 do 10 włącznie 268 zł

b) powyżej 10 i poniżej 12 278 zł

6. Od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę 
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

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

1. 2. 3. 4.
JEDNA OŚ

12 18 301,00 zł 322,00 zł
18 25 440,00 zł 513,00 zł
25 483,00 zł 644,00 zł

DWIE OSIE
12 28 537,00 zł 590,00 zł
28 33 751,00 zł 923,00 zł
33 38 966,00 zł 1438,00 zł
38 1267,00 zł 1878,00 zł
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TRZY OSIE I WIĘCEJ
12 38 1073,00 zł 1180,00 zł
38 1174,00 zł 1396,00 zł

7. Od autobusu, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 

   Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia poza 
miejscem kierowcy Roczna stawka podatku

a) mniejszej niż 22 miejsca 1503 zł

b) równej lub większej niż 22 miejsca 1663 zł

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy:

1) służące do dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy Skołyszyn,

2) służące do dowożenia osób niepełnosprawnych do ośrodków opieki na terenie Gminy Skołyszyn.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skołyszyn, a nadzór nad jej wykonaniem powierza 
się Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów.

§ 4. 1. Traci moc uchwała Rady Gminy Skołyszyn Nr XXIII/152/16 z dnia 17 listopada 2016 r.  w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku   (Dz. Urz. 
Woj. Pod. poz. 3800 z dnia 05.12.2016 r.)

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Skołyszyn

mgr Wiesław Hasiak
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