
UCHWAŁA l\r XIV/73|201|
Rady Gminy Gózd

z dnia 17 listoPada20ll r'

w sprawie ustalenia wysokości stawek poclatku od środkóq' transportowych na 2012 rok'

Napodstawiearl.l8ust.2pkt8,art.40ust.1.art.41ust.larl.42ustawyzdn\a8marca1990r.
o samorządzie gminnyrn /tekst jednolity Dz.\]' nr I42 zŻ001r'poz'1 59I zpóŻn' zm'l art'10

i art. |Żust. 4 ustawy z dnia IŻ styczniarqór ' 
o podatkach i opłatach loka1nych 

l/tekst

jednolity; Dz.IJ. n ó5, 2010 r',poz'6I3 z póżn' zm'l

Rada Gminy uchwala co następu1e:

s1.

Ustala się stawki podatku od środków transportowych'. 
l

1. od samochooo* .iizurowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyzej 3,5 tony

i poniżej 12 ton:
ujpo*yz.3 :'s t do 5,5 t włącznie 640 ZŁ

ui'po*yzej s's t do 9 t wŁącznie 810 zł

.j po*yz"j 9 r i poruŻej 12 t - 900 zŁ 
tI-^--':+^: *A'',_oi i lrn

Ż. od samochodów cięzarowych o dopusz cza]nejmasie całkowitej równej iwyŻszej

nlŻ lŻton w za|eŻnościod liczby osi i rodzaj i zawieszenia stawki określa załącznik

nr l do niniejszej uchwały - l r :-._-.^.^j^ 1^n.

3. od ciągnikó* siodło*ycń i balastowych przystosowanych do używaniaŁącznie znaczepą

lub przyczepąo Jop"'' cza\nej masie całkowitej zespołu pojazdów

a) oa 
'3,5 ; i po''iz"i 5,5 t I2I0 zł

bj od 5,5 t i ponizei 9 t 1230 zł

c; oa 9t i poniżej |2t |440zł

4. od ciągnikó* ,iJłońch i balastolvych przystosowanych do używaniałącznie

znaczepąlubptzyczepąo dopus r".iln"i 
^asie 

całkowitej zespołu pojazdow rownej

lub wyższej niŻ l1ton w za|ćnościod iiczby osi i rodzaju zawieszenia określa

zaŁączniknr 2 do niniejszej uchwały .. .1

5. odprzyczep trrb nu"""p nór" łą"rii" zpojazdemsilnikow1'm posiadają dopuszczalną

masę całkowitą poj azdu :

a; od z ton i ponizej 12 ton 420 zł

6. odprzyczep tou nuór"p które łączniezpojazdemsilnikowym posiadajądopuszczalną

masę całkowitąrównąlub wyzszą niztzio,' * zaleŻności od liczby osi i rodzaju

zawieszeniu ońślu )aŁączntk nr 3 do niniejszej uchwały

7 ' od autobusów w zaleznościod liczby miejsc do_ siedzenia:

a) mniej niŻ3Omiejsc 1010 zł

bi równej lub wyzsżej niŻ3O miejsc 1350 zł

' Ninielsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrozenia następujących dyrektyw Wspólnot

:"'Ti:ffiT y 92l106;EWG z dnia 7 grudnia 1992 r.w sprawie ustanowienia wspólnych zasad.dlaniektórych

typów transportu t<ombinowanego-towaro**ięJ'y państwami członkowskimi (Dz' Urz' WE L 368 z

11.12.1992), :- - L:^

-dyrektywy1999l62lwlzdnia|7czerwca]1999r.wsprawiepobieraniaopłatzauz},tkowanieniektórych
typów infrastruttu,y p"" |ojazdy ':ę'?::*' 

(Dz' |Jrz' wE L l87 z20'07 '1999 )'

Dane dotycząc. ogłorrń;_ur.rjr' pru*u U-nii Europejskie!,.amies.czone w niniejszej ustawie_ z dniem

uzyskania przezRzeczp"'p"ii n p,ir'ką człontostwl 'i' 
u"ii Europejskiej- doĘczą ogłoszenia tych aktów w

Dzięnniku Urzędowym un ii Europej skiej- wydanie specj alne'



$2.

Rada Gminy zwalniaz podatku od środków transpońowych
_ autobusy słuzące r.łyłącznie do przewozu uczniór,v do sz}ioły.

s3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

$4.

Uclrwała wchodzi w Życiepo upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Woj ewództwa Mazowieckiego z mocą obowiązuj ącą w roku podatkowym Ż0IŻ'
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