
podatek od nieruchomości 
04 lipca 2003 
                                 UCHWAŁA Nr II/5/2002 

                                 RADY GMINY w OSIEKU  JASIELSKIM 

                                 z dnia  4 grudnia  20002 roku. 

  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

i  zwolnień w tym podatku na 2003 rok. 
  
  
                    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8  i  art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminny ( Dz. U. z 2001 r.  Nr 142,  poz. 1591  z późn. zm. ), art. 10  ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, 
 poz. 84 , Dz. U.  z 2002 r.  Nr.200  poz. 1183) Rada Gminy w Osieku Jasielskim 
  
  
                                                                       postanawia: 

      
                                                            § 1 
  
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych w stosunku rocznym 
w następującej wysokości: 
  
1.Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 
   a) od 3,5t do 5,5t włącznie                                                          500 zł 
   b) powyżej 5,5t do 9t włącznie                                                    750 zł 
   c) powyżej 9t do a poniżej 12t                                                    800 zł 
  
2. Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem 
    uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 
    1/dwie osie 
     a) nie mniej niż 12 t    i więcej                                                  800 zł 
     2/ trzy osie 
     a) do mniej niż  19 t                                                               1.200 zł 
     b)  nie mniej niż 19 t     i więcej                                              1.400 zł 
     3/ cztery osie i więcej 
     a) do mniej niż 27 t                                                                1.800 zł 
     b) nie mniej niż 27 t       i więcej                                             1.900 zł               
3. Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
    o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 
     1/ dwie osie 
     a) nie mniej niż 12 t       i więcej                                            1.100 zł 
     2/ trzy osie 
     a) do mniej niż 19 t                                                                1.200 zł 
     b) nie mniej niż 19 t       i więcej                                             1.400 zł 
     3/ cztery osie i więcej 
     a) do  mniej niż 27 t                                                               1.800 zł 
     b) nie mniej niż 27 t       i więcej                                             2.200 zł 
  
  



  
4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą 
    lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) od 3,5t i poniżej 5,5t                                                                 500 zł 
b) od 5,5t i poniżej 9t                                                                    750 zł 
c) od 9t i poniżej 12t                                                                     800 zł 
  
5. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą 
     lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 
     równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
  1/ dwie osie 
  a) nie mniej niż 12 t          do mniej niż 25 t                             1.000 zł 
  b) nie mniej niż 25 t          i więcej                                            1.300 zł 
  2/ trzy osie 
  a) nie mniej niż 36 t          i więcej                                            1.500 zł 
  
6. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą 
    lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie 
    całkowitej zespołu pojazdów: 
  1/ dwie osie 
  a) nie mniej niż 12 t         do mniej niż 25 t                               1.000 zł 
  b) nie mniej niż 25 t         i więcej                                              1.700 zł 
  2/ trzy osie  
  a) wyższej  niż  36 t                                                                   2.250 zł 
  
7. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
    masę całkowitą od 7t i poniżej 12t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
    rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 
    - od 7t i poniżej 12t                                                                     300 zł 
  
8. Od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
    za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
  1/ jedna oś 
  a) nie mniej niż 12 t          i więcej                                                400 zł 
  2/ dwie osie 
  a) do mniej niż 33 t                                                                       550 zł 
  b) nie mniej niż 33 t          do mniej niż 38 t                                 750 zł 
  c) nie mniej niż 38 t           i więcej                                            1.000 zł 
  3/ trzy osie 
  a) do mniej niż 38 t                                                                       700 zł 
  b) nie mniej niż 38 t           i więcej                                               900 zł 
  
9. Od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej 
     masie całkowitej zespołu pojazdów: 

1/  jedna oś 
a) nie mniej niż 12 t         i więcej                                              500 zł 



2/  dwie osie 
   a) do mniej niż 33 t                                                                      750 zł 
   b) nie mniej niż 33 t       do mniej niż 38t                                  1.150 zł 
   c) nie mniej niż 38 t      i więcej                                                 1.500 zł 
3/  trzy osie 
    a) do mniej niż 38 t                                                                    900 zł  

                                                                                                                            
    b) nie mniej niż 38 t       i więcej                                               1.150 zł 
  
10. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 
a) mniejszej niż 15 miejsc                                                                400 zł 
b) równej lub wyższej niż 15 i mniejszej niż 30 miejsc                      800 zł 
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc                                               1.650 zł 
  
                                                       § 2 
  
1.      Dla pojazdów określonych w § 1 pkt. 1, 4, 7, 10 wyprodukowanych  przed 1990 r stawki podatku zwiększa 

się i określa się w wysokości: 
a)      Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 
   - od 3,5t do 5,5t włącznie                                                        550 zł 
   - powyżej 5,5t do 9t włącznie                                                  800 zł 
   - powyżej 9t do a poniżej 12t                                                  850 zł 
b)      Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie 
     z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

         - od 3,5t i poniżej 5,5t                                                             550 zł 
         - od 5,5t i poniżej 9t                                                                800 zł 
         - od 9t i poniżej 12t                                                                 850 zł 

c)      Od przyczep lub naczep które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 

masę całkowitą od 7t i poniżej 12t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 

rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 
   - od 7t i poniżej 12t                                                                 350 zł 
d)      Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 

         - mniejszej niż 15 miejsc                                                         450 zł 
         - równej lub wyższej niż 15 i mniejszej niż 30 miejsc               850 zł 
         - równej lub wyższej niż 30 miejsc                                        1.700 zł 
  
2.      Dla pojazdów określonych  w § 1 pkt. 1, 4, 10 posiadających katalizator stawki podatku 

zmniejsza się i określa się w wysokości: 

a)      Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 
   - od 3,5t do 5,5t włącznie                                                        450 zł 
   - powyżej 5,5t do 9t włącznie                                                  700 zł 
   - powyżej 9t do a poniżej 12t                                                  750 zł 



  
b) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie 
      z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
   - od 3,5t i poniżej 5,5t                                                              450 zł 
   - od 5,5t i poniżej 9t                                                                 700 zł 
   - od 9t i poniżej 12t                                                                  750 zł 
b)      Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 

         - mniejszej niż 15 miejsc                                                            350 zł 
         - równej lub wyższej niż 15 i mniejszej niż 30 miejsc                  750 zł 
         - równej lub wyższej niż 30  miejsc                                          1.600 zł 
  
                                                     
                                                                  § 3 
  
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Osiek Jasielski. 
  
                                                                 § 4 
  
Traci moc uchwała Nr XXVI/171/2001 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie 

określenia wysokości  podatku od środków transportowych  i zwolnień w tym podatku oraz uchwała 

Nr.XXVIII/191/2002 Rady Gminy w Osieku Jasielskim z dnia 28 luty 2002 roku zmieniającą uchwałę własną 

Nr.XXVI/171/2001 z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie określenia wysokości stawek w podarku od 

środków transportowych. 
  
                                                                 § 5 
  
1.   Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 
3.      Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie począwszy od roku 

podatkowego 2003. 

 


