
UCHWAŁ A NR XXVII/198/2016 
RAD Y M I E J S K I E J 
W  PARCZEWI E 

z dnia 30 listopada 2016 r. 

w  sprawie okreś lenia  wysokoś ci  rocznych stawek podatku od ś rodków 
transportowych obowią zują cych  na terenie gminy Parczew na 2017 rok. 

Na  podstawie  art.  18  ust.2  pkt  8  i  art.  40  ust.  1 ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r. 
o  samorzą dzie  gminnym  (Dz. U z 2016 r. poz. 446, z póź n.  zm.) i art. 10  ust.  1 i 2 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 roku  o podatkach i opłatach  lokalnych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, 
z póź n. zm.), przy uwzglę dnieniu  obwieszczenia Ministra  Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. 
w  sprawie  górnych  granic stawek  kwotowych  podatków  i  opłat  lokalnych w 2017  r.(M.P. 
z 2016 r. poz.779) oraz obwieszczenia Ministra  Rozwoju  i Finansów  z dnia 7 paź dziernika 
2016 r. w sprawie stawek podatku od  ś rodków  transportowych obowią zują cych  w 2017 r. 
(M.P. z 2016 r. poz.979)  Rada Miejska w Parczewie uchwała, co  nastę puje: 

§ 1.  Stawki podatku od ś rodków transportowych wynoszą rocznie: 
1) od samochodu cię ż arowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a)  powyż ej  3,5 tony do 5,5 tony włą cznie    665,00 zl, 
b)  powyż ej  5,5 tony do 9 ton  włą cznie    1.127,00 zł, 
c)  powyż ej  9 ton i poniż ej  12 ton    1.349,00 zl; 

2)  od  samochodu  cię ż arowego  o  dopuszczalnej  masie  całkowitej  pojazdu  równej  łub 
wyż szej  niż 12 ton, stawki podatku okreś lone są w załą czniku  nr  1 do uchwały; 

3)  od cią gnika  siodłowego  i balastowego przystosowanego  do uż ywania  łą cznie  z  naczepą  
łub  przyczepą  o dopuszczalnej  masie  całkowitej  zespołu  pojazdów  od 3,5  tony i  poniż ej 
12 ton1.561,00 zł; 

4)  od  cią gnika  siodłowego  lub  balastowego  przystosowanego  do  uż ywania  łą cznie 
z naczepą  lub przyczepą  o dopuszczalnej  masie  całkowitej  zespołu  pojazdów  równej  łub 
wyż szej  niż 12 ton, stawki podatku okreś lone są w załą czniku  nr 2 do uchwały; 

5)  od przyczepy lub naczepy,  które  łą cznie z pojazdem silnikowym  posiadają  dopuszczalną  
masę  całkowitą: 
a)  od  7  ton  do  10  ton włą cznie,  z  wyją tkiem  zwią zanych  wyłą cznie  z  działalnoś cią  

rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego   406,00 zł, 
b)  powyż ej  10 ton i poniż ej  12 ton, z wyją tkiem  zwią zanych  wyłą cznie  z  działalnoś cią  

rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 789,00 zł, 
6)  od przyczepy lub naczepy,  które  łą cznie  z pojazdem  silnikowym  posiadają  dopuszczalną  

masę  całkowitą  równą  łub  wyż szą  niż  12  ton,  z  wyją tkiem  zwią zanych  wyłą cznie 
z  działalnoś cią  rolniczą  prowadzoną  przez  podatnika podatku rolnego, stawki podatku 
okreś lone są w załą czniku  nr 3 do uchwały; 

7)  od autobusu, w zależ noś ci od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 
a)  mniejszej niż 22 miejsca    1.375,00 zł, 
b)  równej  lub wyż szej  niż 22 miejsca    1.566,00 zł. 

§  2.  Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzę dowym  Województwa 
Lubelskiego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Parczewa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w ż ycie po upływie  14 dni od dnia ogłoszenia. 

li Mirosław Naumiuk 



Załą cznik nr 1 
do  uchwały nr  XXVII/198/2016 
Rady Miejskiej  w Parczewie 
z dnia 30 listopada 2016 r. 

Stawki podatku od samochodów  cię ż arowych 
o dopuszczalnej  masie całkowitej   równej  lub wyż szej  niż 12 ton 

Dopuszczalna masa 
całkowita 
w tonach  Liczba osi 

jezdnych 

Stawka podatku dla 
samochodów z 
zawieszeniem 
pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym 
za  równoWŁiż ne 
w  złotych 

Stawka podatku dla 
samochodów z  innymi 
systemami zawieszenia 
osi jezdnych w złotych Nie  mniej 

niż  
Mniej niż  

Liczba osi 
jezdnych 

Stawka podatku dla 
samochodów z 
zawieszeniem 
pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym 
za  równoWŁiż ne 
w  złotych 

Stawka podatku dla 
samochodów z  innymi 
systemami zawieszenia 
osi jezdnych w złotych 

dwie osie 
12  13  1.276,00  1.509,00 
13  14  1.335,00  1.566,00 
14  15  1.392,00  1.626,00 
15  1.450,00  1.683,00 

trzy osie 
12  17  1.509,00  1.741,00 
17  19  1.566,00  1.800,00 
19  21  1.626,00  1.857,00 
21  23  1.683,00  1.915,00 
23  25  — ^  1.741,00  1.973,00 
25  1.800,00  2.031,00 

cztery osie i wię cej 
12  25  1.857,00  2.089,00 
25  27  1.915,00  2.147,00 
27  29  1.973,00  2.206,00 
29  31  2.031,00  2.607,00 
31  2.089,00  2.607,00 



Załą cznik nr 2 
do uchwały nr XXVII/19 8 /2016 
Rady Miejskiej  w Parczewie 
z dnia 30 listopada 2016 r. 

Stawki podatku od cią gników  siodłowych  i balastowych przystosowanych 
do uż ywania  łą cznie z naczepą  łub przyczepą o dopuszczalnej  masie 

całkowitej  zespołu  pojazdów  równej   łub wyż szej  niż 12 ton 

Dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów:  cią gnik 

siodłowy + naczepa 
Cią gnik balastowy + przyczepa 

(w tonach) 

Liczba  osi 
jezdnych 

Stawka podatku dla 
cią gników z 
zawieszeniem 
pneumatycznym lub 
uznanym za  równoważ ne 
w  złotych 

Stawka podatku dla 
cią gników z  innymi 

systemami zawieszenia 
osi jezdnych w złotych 

Nie mniej niż   Mniej niż  

Liczba  osi 
jezdnych 

Stawka podatku dla 
cią gników z 
zawieszeniem 
pneumatycznym lub 
uznanym za  równoważ ne 
w  złotych 

Stawka podatku dla 
cią gników z  innymi 

systemami zawieszenia 
osi jezdnych w złotych 

dwie osie 
12  18  1.219,00  1.335,00 
18  25  1.276,00  1.392,00 
25  31  1.335,00  1.450,00 
31  37  1.577,00  2.042,00 
37  \ 1.577,00  2.042,00 

trzy osie i wię cej 
12  37  1.450,00  1.922,00 
37  40  1.450,00  1.922,00 
40  1.922,00  2.685,00 



Załą cznik nr 3 
do uchwały nr XXVII/19 8 /2016 
Rady Miejskiej  w Parczewie 
z dnia 30 łistopada 2016 r. 

Stawki podatku od przyczep i naczep, któr e  łą cznie z pojazdem siłnikowym 
posiadają  dopuszczałną  masę całkowitą  równą  łub wyż szą niż 12 ton 

Dopuszczalna masa 
całkowita  zespołu 

pojazdów: 
naczepa/przyczepa  + 

pojazd  silnikowy 
(w tonach) 

Liczba  osi 
jezdnych 

Stawka podatku dla 
przyczep i naczep 
z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 
uznanym za  równoważ ne 
w  złotych 

Stawka podatku dla 
przyczep i naczep 
z innymi  systemami 
zawieszenia osi 
jezdnych w złotych 

Nie mniej 
niż  

Mniej niż  

Liczba  osi 
jezdnych 

Stawka podatku dla 
przyczep i naczep 
z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 
uznanym za  równoważ ne 
w  złotych 

Stawka podatku dla 
przyczep i naczep 
z innymi  systemami 
zawieszenia osi 
jezdnych w złotych 

Jedna oś  
12  18  465,00  580,00 
18  25  580,00  696,00 
25  696,00  812,00 

dwie osie 
12  28  ^  812,00  928,00 
28  33  928,00  1.170,00 
33  37  1.170,00  1.441,00 
37  38  1.170,00  1.441,00 
38  1.282,00  1.897,00 

trzy osie i wię cej 
12  37  ~  1.276,00  1.392,00 
37  38  1.276,00  1.392,00 
38  1.392,00  1.509,00 


