
UCHWALA NrVtt/62/Z0ll
RADY GMINY W T,ACKU

z dnia 30 listopada 201 I r

rv sprawie: okreSlenia wysokosci stawek podatku od srodk6w transportowych
i zwolnieri w fym podatku na rok 2012

Na podstawic art r8 usr.2 pkt 8 Lrstawy z dnia g marca 1990 r. o samorz4dzic gnrinnym
(tekst jednolity: Dz.u.22001 r. Nr 142, poz. l59l;22002r,Nr23,po2.220.Nr62.poz.558:Nr ll3.
po2.984, Nr 153. poz. 1271, Nr2l4, poz. 18061 z 2003 r. Nr 80,poz.7t7,Nr 162, poz. 1568; z 2004
r. Nr f02. poz. 1055, Nr l16, poz. t203, z 2005 r. Nr 172, poz. l44l; z 2006 r. Ni 17. poz. 128. Nr
| 8 f' poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr r38, poz. 974, Nr l 73, poz. r2r8.. z 2008 r. Nr | 80. puz.llll, Nr 221, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, po2.420, Nr t57, poz. l24l;22010 r. Nr 2g, poz. 142, Nr
28. poz. 146, Nr 106, po2.675,Nr40, poz.230; z 20ll r. Nr l17,poz.679, Nr 21, poz. it3 ) iart. l0
ust. f.i2, art. 12 ust.4 usrawy z dnia 12 stycznia l99l r. o podatkach ioplatach lokalnychr ltekstjednolity: Dz..U.22010 r. Nr 95, poz. 6[, Nr 96, po2.620, Ni 22S, poz. t46t. Nf 226, pi.. tilS,,
20f I r. Nr 102, poz' 584, Nr ll2, poz. 654), obwieszczenia Ministra Firransow z. 19 pa2diLziunika 201|
w sprawie: wysokosci g6rnych granic stawek kwotowych podatk6w ioprat lokarnycrr w 20r2 roku
(MP.z20l I rNr95 poz..96l);
Rada Gminy w tr-4cku uchwala, co nastppuje:

sr

okresla sig nastppui4ce starvki podatku od srodkriw transportowych obowiqzui4ce na
terenie Gminy l,4ck:
l.od samochodu ciQzarowego o dopuszczalnej masie calkowitej powyZcj 3,5 tony i ponize.;

l2 ton:

393,00
702,00
862,00

'NrnreJsza.sra\ra dokorrujc rr zakrcsic swojcj reguracji wdrozclia nastrpujacych dtrckly\r wsp6r.ot F:uropcjikich
I) dlrcktytr)' 921106/l''wc zdniaTgrudnia 1992r w sprawie ustanowienia $spolnych zasad riL nick6rych t\p(i$ rranrponu

kombi[owane8o towar6w mipdzy panstwami czlonkowskimi (Dz. Urz WL L j6g z I 7 I2 1992 ).
2) dlrckly\\ 1999/62/u"e z dnja l7-czcrwca 1999 r w spra$ie pobierania oplar ra uzvrkowarja nickt{tr\ch r\p(i\ intiastrutrun

pr2cz poja.7_d! crt2arcwc (Dz.trz. W[ l_ l8j z20.01.1999)
[)anc dolyc4ce oshsTcnia akto\r prawa tJnii Europcjskic.i. ,'nmieszczone w ni icjszej Lrstawie - z dnrcnr uz\slanra przez Ilzccrpospotrlil

Polskq czlonkostwa $ lJnir liuropcjskicj dolycz4 ogloszenia lych akto\r w I)zicnniku U;zqrJowym Unii Luropcjsticl - ruyaan,c spicyatn.

a) powyzej 3,5 tony do 5,5 tony wlqcznie
b) powy2ej 5,5 tony do 9 ton wl4cznie
c) powy2ej 9 ton do poni2ej 12 ton



2. Od samochodu cigZarowego o dopuszczalnej masie r6wnej lub wy2szej niz l2 ton w
zaleZnodci od liczby osi, dopuszczalnej masy calkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wg
ponizszej tabeli:

3.Od ciqgnika siodlowego i balastowego przystosowanego do uZywania lqcznie z naczepq lub
przy czepq o dopuszczalnej masie calkowitej

pojazdriw od 3,5 tony i ponDej 12 ton 1.047,00

Dopuszczalna
masa calkowita w
tonach

Stawka podatku

Nie
mniej niZ

Mniej
ni?.

OS jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub z zawieszeniem
uznanym za r6wnowazne

Inne systemy zawieszcnia osi
jezdnych

I 2 3 4

Dwie osie

l2 t) 0,00 t72,00
r3 t4 172,00 476,00
t4 l5 476,00 67t,00
l5 671,00 r.sr 8,00

Trzy osie
t2 t7 172.00 299,00
t7 l9 299,00 615,00
l9 2l 615,00 798,00
2l 23 798,00 r.230,00
z) 25 1.230,00 l.9l1,00
25 1.230,00 l.9l1,00

Cztery osie lub wigcei
t2 25 798,00 810,00
25 27 810.00 1.264,00
27 29 1.264.00 2.006,00
29 .)I 2.006,00 2.878,00
3l 2.006,00 2.878,00



4. Od ciqgnika siodlowego i balastowego przystosowanego do u2ywania l'4cznie z naczcp4
lub przyczepE o dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazd6w r6wnej lub wiqkszej ni2 l2
ton w zaleznoSci od liczby osi, dopuszczalnej masy calkowitej pojazdu oraz rcdza.iu
zawieszenia wg ponizszej tabeli;

5. Od przyczepy i naczepy, kt6re l4cznie z pojazdem silnikowym posiadaj4 dopuszczaln4
masg calkowitq od 7 ton i ponizej l2 ton, z wyjqtkiem zwi4zanych wyl4cznic z dzialalnosci4
rolnicz4 prowadzonqprzez podatnika podatku rolnego - 852,0021

Dopuszczalna masa
calkowita zespolu
pojazd6w ci4gnika
siodl. + naczepa,
ciqgnika balastowego
+ naczepa (w tonach)

Stawka podatku

Nie mniej
mz

Mniej ni2 OS jezdna (osie j ezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym lub z
zawieszeniem uznany m z.a

16wnowa2ne

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

I 2l
Dwie osie

tl
I

l8 0,00 46,00
l8 25 322,00 582,00
25 3l 676,00 r.l 15.003t i I a?r8JoT--_2-22!Jo

Trzy osie i wigcej
12 40 1.512,00 2.090,00
40 2.090,00 2.878,00



6. Od przyczepy i naczepy, kt6re l4cznie z polazdem silnikowym posiadaj4 dopuszczalnE
masq calkowitq r6wn4 lub wy2szqni2 12 ton, z wyj4tkiem zwiqzinych *yl4.rni" ,
dzialalnosci4 rolnicz4 prowad zon4przez podatnika podatku roin"go *g ionizszej rabeli:

Dopuszczalna
masa calkowita
zespolu pojazd6w
ciqgnika naczepa
/prz.y czepa/ +
pojazd silnikowy

Stawka podatku

OS jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub z zawieszeniem

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

Trzv osie i



7. Od autobusu w zale2. od iloSci miejsc do siedzenia

a). mniejszej niZ 30 miejsc
b) r6wnej lub wyZszej ni2 30 miejsc

983,00
1.703,00

s2
zwalnia sig od podatku od Srodk6w transportowych autobusy przeznaczone do przewozu
dzieci oraz samochody do przewozu os6b niepelnosprawnych z wyi4tkiem takich pojazdow
zwi4zanych z prowadzeniem dzialalno3ci gospodarczej.

s3
Wykonanie uchwaly powierza siE W6jtowi Gminy tr_Eck

s4

Uchwala podlega ogtoszeniu w Dzienniku urzEdowym wojew6dztwa Mazowieckiego
i wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od jej opublikowania, nie wcze3niej jednak niz
z dniem I stycznia 2012 r. i obowiqzuje na rok podatkowy 2012.


