UCHWAŁA NR XXVIII/287/12
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY
z dnia 29 pa dziernika 2012 roku
w sprawie ustalenia wysoko ci stawek podatku od rodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z pó n. zm.) oraz art. 10 ust.1 i 2 i
art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 z pó niejszymi zmianami) Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co nast puje:
§1
Okre la si nast puj ce roczne stawki podatku od jednego rodka transportowego obowi zuj ce
na terenie Gminy Trzebnica:
1) od samochodów ci arowych, o których mowa w art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powy ej 3,5 tony do 5,5 tony wł cznie – 700,00 zł,
b) powy ej 5,5 tony do 9 ton wł cznie – 1.200,00 zł,
c) powy ej 9 ton do poni ej 12 ton – 1.500,00 zł,
d) równej lub wy szej ni 12 ton, zgodnie z zał cznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2) od ci gników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton wł cznie – 750,00 zł,
b) powy ej 5,5 ton do 9 ton wł cznie – 1.200,00 zł,
c) powy ej 9 ton do poni ej 12 ton – 1.500,00 zł;
d) równej lub wy szej ni 12 ton, zgodnie z zał cznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, które ł cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas całkowit :
a) od 7 ton i poni ej 12 ton (z wyj tkiem zwi zanych wył cznie z działalno ci rolnicz
prowadzon przez podatnika podatku rolnego) – 1.250,00 zł;
b) równ lub wy sz ni 12 ton, zgodnie z zał cznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4) od autobusów, o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni 30 miejsc – 1.550,00 zł,
b) równej lub wy szej ni 30 miejsc – 2.050,00 zł.

§2
1. Stawki podatku dla rodków transportowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, b, c, pkt 2 lit. a,
pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a i b obni a si o:
a) 5% z tytułu posiadania katalizatora lub instalacji gazowej,
b) 5% z tytułu posiadania rodka transportowego nie starszego ni 5 lat.
2. Kwot ulg zgodnie z zasadami okre lonymi w ust. 1 zaokr gla si w gór do pełnych złotych.

§3
Zwalnia si od podatku od rodków transportowych autobusy słu ce do przewozu dzieci do szkół,
za wyj tkiem autobusów słu cych prowadzonej działalno ci gospodarczej.

§4
Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Trzebnicy NE XIX/145/11 z dnia 6 grudnia 2011 roku
w sprawie ustalenia wysoko ci stawek podatku od rodków transportowych oraz zwolnie
przedmiotowych od tego podatku.
§5
Wykonanie uchwały powierza si Burmistrzowi Gminy Trzebnica.
§6

Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urz dowym
Województwa Dolno l skiego, nie wcze niej jednak ni z dniem 1 stycznia 2013 r.

