
UCHWAŁA Nr LXIvl294/20t0
Rady Gminy Gózd

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportolvych na 201l rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8,art.40 ust. 1,art.41 ust.1 art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /tekst jednolity DzU. nr |42 zŻ00I r.poz'l59l zpóźn. zm.l art.10
i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych l/tekst

jednolity; Dz.U . w 95 z 2010 r.,poz.613 z póżn. zm.l
Rada Gminy uchwala co następuje:

s1.

Ustala się stawki podatku od środków transportowych.
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony

i poniżej lZton:
a)powyŻej3,St do 5,5 t włącznte 590zł
b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 740 zł
c) powyżej 9 t i poniŻej lLt 820 zł

2. od samochodów cięzarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej iwyŻszej
ilż 12 ton w zależmości od liczby osi i rodzaju zawieszenia stawki określa załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do ułwaniałącznte znaczepą
lub przyczepąo dopuszczalnej masie całkowitej zespofu pojazdów
a) od 3,5 t i ponizej 5,5 t Il40 zł
b) od 5,5 t i ponizej 9 t 1160 zł
c) od 9t i poniżej lzt I370zł

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uĘwaniałącznie
znaczepąlubprzyczepąo dopuszczalnej masie całkowitej zespołupojazdówrównej
lub wyższej nlŻ 12 ton w zależnosci od liczby osi i rodzajuzawieszenia określa
załącznikw2 do niniejszej uchwaĘ

5. odprzyczep lub naczep które łącznie zpojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą pojazdu:
a) od 7 ton i ponizej 12ton 360 zł

6. od prryczep lub naczep które łączne z pojazdem silnikowyn posiadają dopuszczalną
masę całkowią równą lub wyższą nlŻ 12 ton w zależmości od liczby osi i rodzaju
zawieszenia określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwaĘ

7. od autobusów w zaleŻności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ruŻ30 miejsc 940 zł
b) równej lub wyŻszej ńż30 miejsc t260 zŁ

l Ninie;sza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyreĘw Wspólnot
Europejskich:
- dyrekfywy 92l106/EwG z dnia7 grudnia 1992 r' w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych

typów transportu kombinowanego towarów międry państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z
17.12.1992),

- dyrektywy 1999/62/wEzdnia1'7 czorwca1999r. wsprawiepobierania opłatzauŻytkowanieniektórych
typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. wE L l 8 7 z 20 .07 .1999 ) .

Dane dofycące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie_ z dniem
uzyskania przrzRzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej- doĘczą ogłoszenia tych aktów w
Dzienniku Urzędowym Unii Europej skiej _ wydanie specj alne.



s2.

Rada Gminy zwalnia z podatku od środków transportowych
- autobusy sfużące wyłącznie do przewozu uczniów do szkoĘ.

$3.

Wykonanie uchwały powierua się Wójtowi Gminy.

$4.

Uchwała wchodzi w Życie po upĘwie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Woj ewództwa Mazowieckiego z mocą obowią7uj ącą w roku podatko}vym 20 l l .



ZAŁĄCZNIK Nr 1

Stawki podatku od środków transpońorvych dla samochodów ciężarowych
o dopuszczalnej masie calkowitej równej lub rvyższej nIż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku dla samochodu ciężarowego w zł
Z osiąj ezdną z zawieszenlem Ziwrymi systemami

zawięszentarue mileJ ruz mrueJ ruz pneumarycznym luo zawleszenlem
rlznanym za r óv'lnow a;izne

I 2 ) 4
Dwie osię

T2 13 870 1450
13 14 870 1450
t4 15 870 1450
15 870 l6s0

Trzy osie
12 I7 710 870
T7 I9 710 870
t9 2l 1,220 1770
Ż1 23 t220 1770
23 25 r370 2020
Ż5 r370 2020

Cztery osie i więcei
I2 25 IITO 1250
Ż5 27 t170 1420
27 29 1840 2630
29 31 2100 2840
31 2100 2840



ZAŁĄCZNIK NR 2

Stawki podatku od środków transpońorvych dla ciągników siodłowych i balastołvych
prrystosowanych do używania łącznie znaczepąlub prryczepą o masie całkowitej
zespołów pojazdów równej lub wyższej nlż |2 ton

ZAŁĄCZNIK NR 3

Stawki podatku od środków transportowych d|aprzyczep i naczepo które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą
nż12 ton

Liczba osi i dopuszczalta
masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku dla ciągników siodłowych znaczepąi
ciąeników balastowych z naczepą i przy czepąw zł

nle mnleJ
ruz

mrueJ ruz Z osią j edn ą z zawieszeniem
pneumatyc znym lub zawieszeniem
uznanym za równoznaczne

Z innymi systernami
zavłięszenia

I 2 -J 4

Dwie osie

12 18 1430 r430
l8 25 1580 2090

25 3l 1 580 2090
31 I 850 Ż200

Trzy osie
12 40 1870 2Ż00
40 Ż150 2850

Liczba osi i dopus zczalna
masa całkowita (w tonach)

Stawki podatku dlaprzyczepinaczep i pojazdem silnikowym
wń

nie mniej niż mrueJ ruz Z o siąj ezdną z zawie szeniem
pneumatyc zrtym lub zawieszeniem
uznanym za równowazne

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

1 2 J 4

Jedna oś

I2 l8 330 330

18 25 460 700
Ż5 s20 790

Dwie osie
I2 28 980 1410

Ż8 JJ 980 1410

JJ 38 1110 1610

38 1460 2080
Trzy osie

I2 38 1080 1400

38 r260 1610


