UCHWAŁA Nr xxxu/196l2013
Rady Gminy Gózd
z dnia29.11.2013

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
orazrwo|nień w Ęm podatku-

Napodstawie art.18 ust.2 pkt 8,art.40 ust. 1 ustawy zdnia8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym /tekst jednolity Dz.I]. zŻ0I3 r,poz' 594l oraz art. 8,10 i 12 ust. 4 ustawy z dnia 12
Jty.'niu 1991 ; o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity; Dz.U. nr 95 z 2010
r.,poz.6l3 zpóźn. zm.l w z:w. z obwteszeniem Ministra Finansów z dnia7 puŹdziernika 2013r
w'sprawie siawek podatku od środków transpońowych obowią4ujących w 20l4r-l}i4.P. z
Ż1Ii, poz. 8IŻl i ź dnia 7 sierpnia ŻOI3r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatk_ów i opłat lokalnych /M.P. zŻOI3r., poz.724l - Rada Gminy uchwala co następuje:

s1.
Ustala się stawki podatku od środkow transportowych.
1. od samochodów cięzarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3'5 tony
i ponizej 12 ton:
a) powyżej 3'5 t do 5,5 t włącznie 610 zł
b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 860 zł
960 zł
c) powyżej 9 t i ponizej 12 t
2. od_samocńodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej ivłyŻszej
niŻ 12 ton w zależnościod liczby osi i rodzaj u zavłieszenia stawki określazałącznlk
nr 1 do niniejszej uchwaĘ
3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używaniałącztieznaczepą
lub przyczepą o dopuszcza\nej masie całkowitej zespołu pojazdów
lŻ80 zł
a) od 3,5 t i poniżej 5,5 t
1300 zł
b) od 5'5 t i poniżej 9 t

4.

5.
6.
7.

c)

od 9t i poniżej lzt

I510Zł

od ciągników siodłowych i balastolvych przystosowanych do używaniałącznie
, nu"i"pąIub przyczepą o dopus zcza|nej masie całkowitej zespołu poj azdów równej
lub wyźszej niŻ 12ton w zależmościodliczby osi i rodzaju zawieszenia określa
z,ałączniknr 2 do niniejszej uchwały
odprzyczep lub naczep które Łącznie zpojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą pojazdu:
a) od7 ton i poniżej 12 ton 480 zł
odprzyczep iub naczep które łącznie zpojazdem silnikowym posiadajądopuszczalną
maię óałkowitąrównąlub wyższą niżlŻton w zd,eŻności od liczby osi i rodzaju
zavłieszenia określazałącznik nr 3 do niniejszej uchwały
od autobusów w za|eŻnośeiod liczby miejsc do siedzenia:
1080 zł
a) mniej niŻ30
b) równej lub wyższej niz 30 miejsc 1440 zł

miejsc

$2.
Rada Gminy zwdrniaz podatku od środków transportowych
- autobusy słuzące wyłącznie do przewozu uczniów do szkoły.

$3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

s4.
Uchwała wchodzi w Życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Woj ewództwa Mazowieckie go z mo cąobowi ąuj ącą w roku podatkowy m 20 I 4 .
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