
Prawa miejskie - 1339

I]CHWAŁA Nr XIX l 124 l 19

Rady Miasta Sanoka
z dnia29 października 20l9r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Napodstawie arl. 18 ust.2 pkt 8, ar1.40 ust. l ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z2019 r. poz.506 zpóźn. zm,') oraz ar1. 10 usta$/y z dnia 12 stycznia 1991r.

o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z2019 r. poz. 1170 z poźn. zm.)

Rada Miasta Sanoka
uchłł,ala, co następuje:

§1
Określa się wvsokość rocznych staw,ek podatku od środków transpotlowych jak w załącznlku

do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały porvierza się Burmistrzowi Miasta Sanoka.

§3
T'raci moc Uchwała Nr XIV/107115 Rady Miasta Sanoka z dnia 26 listopada 20l5r,

rv sprawie określenia wysokości stawek podatku od środkow transportowych (Dz. IJrz. Woi.

Podkarpackiego z 2015 r. poz.4238).

§1
Uchwała *,chodzi w zycie po upływie 14 dni od

Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia
ogłoszenia w Dzienniku tJrzędow_vlll

1 stycznia 202a r.
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Zalącznik do Uchwały Nr XIXil24119
Rady Miasta Sanoka

z dnia29 października 2019r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKOW TRANSPORTOWYCH
i-'RZ }i WC; i-'ł }.,: i il I{ACY

l) Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej l2 to
Sarnochody cięzarowe o dopuszczalne.i masie całkowite.j pojazdu (w tonach)

2) Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:.

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

masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej l2 ton:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w

tonach)

a) od 3,5 tony i poniźej 12 ton 1 119 z_ł

3)

a) powyzej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 699 zł
b) powyzej 5,5 tony do 9 ton włącznie 941 zl
c) powyżej 9 ton i ponizej 12 ton l 1l9 zł

Liczba osi i dopuszcza7namasa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie nrniej niż Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym lub

zawi eszeniem uznanym za
równoważnę

Inny system zawieszenia ost
jezdnych

2 J 4
Dwie osie

2 l3 l I42 l 265
_) l4 295 l 394
4 l5 1 308 l 1]8
5 ż 109 2 294

Trzy osie
12 11 l 394 l 445
1] l9 l 6|4 l 616
19 2| 1 903 2 030

21 l) 2 030 2 094

l) 25 ż I09 2l12
25 J l11 3 120

Cztery osie i więcej

12 25 1 903 ż 094

25 27 2 283 ż- )+ l

21 29 ] 45l 2 454

29 31 3 111 3 l41

3l J 141 3 l10



6)

4) Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż l2 ton:

Liczba osi i dopuszczalnamasa całkowita
zespołu pojazdów; ciągnik siodłowv +

naozepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niz Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym lub

zawieszeniem uznanvm za

równowazne

lnny systern zawieszenia osl

.jezdnych

2 J 1

Dwie osie

|2 18 l 6l6 | 980

l8 25 ż 156 2 260

25 :]l ż 260 2 285

3l 2 294 2 454

Trzy osie i więcei
12 40 2 283 2 285
40 2 638 J l70

5) Przyczepy i naczepy, 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:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa l przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

a) od 7 ton i oonizei 12 ton 382 zł

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną ma§ę całkowitą rólvną

lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego;

AulobuS\. w zaleznoscl od ltczbl mlelSc do Sledzenla, poza lnlelSCeln KleroWc\

a) mniejszej niż 22 miejsca 885 zł

b) równe,i 1ub większej niż 22 rniejsca l 912 zl

ki

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: naczępa l przyczepa+

pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotl,ch)

Nie mniej niz Mniej niż

Oś jezdna (osie.jezdne) z

zawieszenięm pneumatycznym lub

zawieszeniem uznanyn1 za

równowazne

Inny systerli zawieszenia ost
jezdnych

2. J 4

Jedna oś

12 l8 380 384

l8 25 680 141

25 685 ]60
Dwie osie

12 28 380 412

28 JJ l 12,7 1"/12

JJ 38 13l | 116

38 I 523 2 255

Trzy osie i więcej

I2 38 90l l 250

38 1 250 1 698

7) Autotlusy:
do


