
UCHWAŁA Nr XXIV/112/2008

Rady Gminy w Chełmie Śląskim 

z dnia 28 listopada 2008 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  8,  art.  40  ust.  1,  art.  42  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zmianami) i art. 10 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2006 r. Nr 
121, poz. 844 ze zm.)

Rada Gminy w Chełmie Śląskim

uchwala:

§ 1

Ustalić  na  terenie  gminy  Chełm  Śląski  roczne  wysokości  stawek  podatkowych  w  2009  roku  dla 

następujących rodzajów środków transportowych:

1) samochody ciężarowe, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a). powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 452,00 zł.

b). powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 556,00 zł.

c). powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 782,00 zł.

d). równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy 

całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia - określa załącznik nr 1 do uchwały.

2) ciągniki  siodłowe  i  balastowe przystosowane  do  używania  łącznie  z  naczepą  lub  przyczepą  o 

dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do poniżej 12 ton          - 1.126,00 zł.

b) równej lub wyższej niż 12 ton - stawki podatku, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy 

całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia - określa załącznik nr 2 do uchwały.

3) przyczepy i naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 

podatnika  podatku  rolnego,  które  łącznie  z  pojazdem  silnikowym  posiadają  dopuszczalną  masę 

całkowitą:



a) od 7 ton do poniżej 12 ton                             - 504,00 zł

b) równą lub wyższą niż 12 ton - stawki podatku, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy 

całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia - określa załącznik nr 3 do uchwały.

4) autobusy o liczbie miejsc do siedzenia (łącznie z miejscem kierowcy):

a). mniejszej niż 30 miejsc            - 556,00 zł.

b). równej lub wyższej niż 30 miejsc          - 1.680,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Śląskiego  i  wchodzi  w  życie 
z dniem 1 stycznia 2009 r.

                                                                                                       



Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy

 nr XXIV/112/2008 
z dnia 28.11.2008r. 

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW
OKREŚLONYCH W § 1 PKT 1 LIT. D UCHWAŁY

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita - w tonach

Stawka podatku w złotych

nie mniej
niż

mniej niż oś- osie jezdne z zawieszeniem 
pneumatycznym lub z zawieszeniem 
uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych

12
15

12
25

12
29

15

25

29

1) dwie osie
900
956

2) trzy osie
1.148
1.234

3) cztery osie i więcej
1.234
1.866

1.234
1.418

1.770
1.770

1.866
2.684

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXIV/112/2008
z dnia 28.11.2008r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW
OKREŚLONYCH W § 1 PKT 2 LIT. B UCHWAŁY

Liczba osi i dopuszczalnej
masa całkowita zespołu
pojazdów w tonach*

Stawka podatku w złotych

nie mniej
niż

mniej niż oś - osie jezdne z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych

12
31

12
40

31

40

1) dwie osie
1.352
1.598

2) trzy osie
1.802
2.028

 
1.576
2.080

2.028
2.684

*ciągnik siodłowy + naczepa

  ciągnik balastowy + naczepa 



Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXIV/112/2008
z dnia  28.11.2008r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW
OKREŚLONYCH W § 1 PKT 3 LIT. B UCHWAŁY

Liczba osi i dopuszczalnej
masa całkowita zespołu
pojazdów w tonach*

Stawka podatku w złotych

nie mniej
niż

mniej niż oś- osie jezdne z zawieszeniem 
pneumatycznym lub z zawieszeniem 
uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych

12
18
25

12
33
38

12
38

18
25

33
38

38

1) jedna oś
556
622
676

2) dwie osie
782
1.008
1.286

3) trzy osie
1.234
1.460

676
782
900

1.008
1.460
1.910

1.352
1.576

*naczepa, przyczepa + pojazd silnikowy
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