
UCHWAŁA NR XLI/337/2017
RADY GMINY SUSZEC

z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Suszec Nr XL/329/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie 
określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2017 r., 
poz.1875 ), art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) ( j. t. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1785, ze zm.)

Rada Gminy Suszec
uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Dokonać zmiany uchwały Nr XL/329/2017 Rady Gminy Suszec, z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie 
określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych, poprzez nadanie załącznikowi nr 2 do 
tej uchwały, brzmienia jak w załaczniku do niniejszej uchwały.

2. Pozostała treść uchwały Nr XL/329/2017 Rady Gminy Suszec, z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie 
określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych pozostaje bez zmian.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 3. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2018 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Suszec

Andrzej Urbanek
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Tabela stawek podatku od środków transportowych podlegających opodatkowaniu : 

 

1.Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 

masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton ( art. 8 pkt 3 ustawy   

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,zwanej dalej ustawą) 

 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w tonach 

 

od 3,5 tony do 7 ton 

 

 

Powyżej 7 ton i poniżej 12 ton 

Stawka podatku w złotych 

 

1002 

 

1122 

 

 

2.Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 

masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton ( art. 8 pkt 4 ustawy) 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu 

pojazdów: 

ciągnik siodłowy + naczepa,  

ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) 

 

Stawka podatku (w złotych) 

 

Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna(osie jezdne) z 

zawieszeniem 

pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym 

za równoważne 

Inne systemy zawieszenia osi 

jezdnych 

2 osie 

12 18 714 1074 

18 25 1074 1268 

25 31 1488 2004 

31  1920 2304 

 3 osie i więcej 

 

12 40 2146 2184 

40  2384 2978 

 

 

Załącznik do uchwały Nr XLI/337/2017

Rady Gminy Suszec

z dnia 14 grudnia 2017 r.
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