
Uchwała Nr XXXVII/168/2005 

Rady Gminy Cisek
z dnia 5 grudnia 2005 roku 

w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od �rodków transportowych na terenie
gminy Cisek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz�dzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558 oraz Nr 113, poz.
984, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr102, poz. 1055
i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457), w zwi�zku z art. 10
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz.
84, Nr 200, poz. 1683; z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200
poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966, z 2004r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz.
1291, Nr 281, poz.2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz.1087,Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365,
Nr 167, poz.1399, Nr 169, poz.1419, Nr 175, poz.1462 i Nr 179, poz.1484), Rada Gminy Cisek
uchwala co, nast�puje:

§ 1.

Ustala si� nast�puj�ce roczne stawki podatku od �rodków transportowych :
1) od samochodu ci��arowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poni�ej 12

ton z tym, �e w zale�no�ci od dopuszczalnej masy całkowitej  pojazdu  stawki podatku
okre�la zał�cznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) od samochodu ci��arowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wy�szej ni� 12
ton z tym, �e w zale�no�ci od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
i rodzaju zawieszenia stawki podatku okre�la zał�cznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) od ci�gnika siodłowego i balastowego przystosowanego do u�ywania ł�cznie z naczep�
lub przyczep� o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poni�ej
12 ton z tym, �e w zale�no�ci od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu stawki podatku
okre�la zał�cznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

4) od ci�gnika siodłowego i balastowego przystosowanego do u�ywania ł�cznie z naczep�
lub przyczep� o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wy�szej
ni� 12 ton w zale�no�ci od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia, stawki podatku okre�la zał�cznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

5) od przyczepy lub naczepy, które ł�cznie z pojazdem silnikowym posiadaj� dopuszczaln�
mas� całkowit� od 7 ton i poni�ej 12 ton, z wyj�tkiem zwi�zanych wył�cznie z
działalno�ci� rolnicz� prowadzon� przez podatnika podatku rolnego,  stawk� podatku
okre�la zał�cznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

6) od przyczepy lub naczepy, które ł�cznie z pojazdem silnikowym posiadaj� dopuszczaln�
mas� całkowit� równ� lub wy�sz� ni� 12 ton, z wyj�tkiem zwi�zanych wył�cznie z
działalno�ci� rolnicz� prowadzon� przez podatnika podatku rolnego, z tym, �e w
zale�no�ci od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki
podatku okre�la zał�cznik Nr 6 do niniejszej uchwały,

7) od autobusu z tym, �e w zale�no�ci od ilo�ci miejsc do siedzenia stawki podatku okre�la
zał�cznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
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§ 2.

Traci moc uchwała Nr XIII/53/2003 Rady Gminy Cisek z dnia 8 grudnia 2003r. w sprawie
okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od �rodków transportowych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy Cisek.

§ 4.

      Uchwała wchodzi w �ycie z dniem 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urz�dowym Województwa Opolskiego oraz na terenie gminy Cisek w sposób zwyczajowo
przyj�ty.

Przewodnicz�cy
Rady Gminy Cisek

/-/ Paweł Ryborz
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Zał�cznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/168/2005

Rady Gminy Cisek
z dnia 5 grudnia 2005 r.

Dopuszczalna masa całkowita (w
tonach)

Stawka podatku w złotych

od 3,5 do 5,5 wł�cznie                                                   500,00
powy�ej 5,5 do 9 wł�cznie                                                   830,00
powy�ej 9 i poni�ej 12 990,00

Zał�cznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVII/168/2005

  Rady Miasta Cisek
z dnia 5 grudnia 2005 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku w złotych

nie mniej ni� mniej ni� o� jezdna (osie)
z zawieszeniem

pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym

za równowa�ne

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

Dwie osie
12 13 750,00 850,00
13 14 780,00 900,00
14 15                 810,00 950,00
15 840,00              1.800,00

Trzy osie
12 17 870,00 1.100,00
17 19 900,00 1.200,00
19 21             1.100,00 1.300,00
21 23             1.200,00 1.400,00
23 25             1.250,00 1.600,00
25             1.300,00 1.600,00

Cztery osie i wi�cej
12 25 1.400,00 1.700,00
25 27 1.500,00 1.800,00
27 29 1.600,00 2.200,00
29 31 1.700,00 2.400,00
31 1.800,00 2.400,00

Zał�cznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVII/168/2005

Rady Gminy Cisek
z dnia 5 grudnia 2005 r.

Dopuszczalna masa całkowita (w
tonach)

Stawka podatku w złotych

od 3,5 i poni�ej 5,5    840,00
od 5,5 i poni�ej 9 1.000,00
od 9 i poni�ej 12 1.160,00
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Zał�cznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVII/168/2005

Rady Gminy Cisek
z dnia 5 grudnia 2005 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: ci�gnik siodłowy + naczepa, ci�gnik

balastowy + przyczepa
(w tonach)

Stawka podatku w złotych

nie mniej ni� mniej ni� o� jezdna (osie)
z zawieszeniem

pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym

za równowa�ne

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

Dwie osie
12 18 1.200,00 1.400,00
18 25 1.400,00 1.600,00
25 31 1.600,00 1.800,00
31               1.800,00 1.850,00

Trzy osie
12 40 1.800,00 1.800,00
40 2.200,00 2.300,00

Cztery osie i wi�cej
36 wł�cznie 1.900,00 1.900,00

powy�ej 36 2.500,00 2.500,00

Zał�cznik Nr 5
do uchwały Nr XXXVII/168/2005

Rady Gminy Cisek
  z dnia 5 grudnia 2005 r.

Dopuszczalna masa całkowita (w
tonach)

Stawka podatku w złotych

od 7 i poni�ej 12 200,00
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Zał�cznik Nr 6
do uchwały Nr XXXVII/168/2005

  Rady Gminy Cisek
z dnia 5 grudnia 2005 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy

(w tonach)

Stawka podatku w złotych

nie mniej ni� mniej ni� o� jezdna (osie)
z zawieszeniem

pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym

za równowa�ne

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

Jedna o�
12 18 200,00 400,00
18 25 400,00 600,00
25 600,00 800,00

Dwie osie
12 28 800,00 1.000,00
28 33 1.000,00 1.200,00
33 38 1.100,00 1.400,00
38 1.150,00 1.700,00

Trzy osie
12 38 1.100,00 1.400,00
38 1.150,00 1.700,00

Cztery osie i wi�cej
36 wł�cznie 1.500,00 1.500,00

powy�ej 36 1.900,00 1.900,00

Zał�cznik Nr 7
do uchwały Nr XXXVII/168/2005

Rady Gminy Cisek
z dnia 5 grudnia 2005 r.

Ilo�� miejsc do siedzenia Stawka podatku w złotych

mniejsza ni� 30 miejsc 1.100,00
równa lub wy�sza ni� 30 miejsc 1.500,00


