UCHWAŁA NR XXXV/172/09
RADY GMINY JEDNOROŻEC
z dnia 20 listopada 2009 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Jednorożec oraz
wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy
Jednorożec:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
wyprodukowanego do 31 grudnia 2000 r.:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 599,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 810,00 zł
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 953,00 zł
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
wyprodukowanego po 31 grudnia 2000 r.:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 482,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 716,00 zł
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 846,00 zł
3) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały;
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, wyprodukowanego do 31
grudnia 2000 r.:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 705,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 823,00 zł
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 1056,00 zł
5) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, wyprodukowanego po 31
grudnia 2000 r.:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 577,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 646,00 zł
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 823,00 zł
6) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi,
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik nr 2 do Strona
niniejszej
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uchwały;
7) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku

6) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi,
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały;
7) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego, wyprodukowanych do 31 grudnia 2000 r.:
a) od 7 ton do 9 ton włącznie - 588,00 zł
b) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 823,00 zł
8) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego, wyprodukowanych po 31 grudnia 2000 r.:
a) od 7 ton do 9 ton włącznie - 469,00 zł
b) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 529,00 zł
9) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub
wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego i w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju
zawieszenia stawki podatku określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
10) od autobusu wyprodukowanego do 31 grudnia 2000 r. w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 823,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1175,00 zł
11) od autobusu wyprodukowanego po 31 grudnia 2000 r. w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 763,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1058,00 zł
§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe wykorzystywane na potrzeby
świadczenia usług użyteczności publicznej w zakresie odprowadzania odpadów oraz ochrony przeciwpożarowej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXI/111/08 Rady Gminy w Jednorożcu z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie
określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jednorożec oraz wprowadzenia zwolnień
w tym podatku.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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ZA CZNIK Nr 1
do uchwa y Nr XXXV/172/09
Rady Gminy Jednoro ec
z dnia 20 listopada 2009r.
Stawki podatku od samochodów ci arowych o dopuszczalnej masie ca kowitej równej lub
wy szej ni 12 ton w zale no ci od liczby osi dopuszczalnej masy ca kowitej i rodzaju
zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masa ca kowita
samochodu ci arowego (w tonach)

jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równowa ne

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

13
14
15

869,00
985,00
1102,00
1221,00

1115,00
1234,00
1351,00
1469,00

17
19
21
23
25

1327,00
1445,00
1562,00
1586,00
1644,00
1702,00

1526,00
1586,00
1644,00
1703,00
1853,00
1853,00

25
27
29
31

1717,00
1763,00
1880,00
1997,00
2113,00

1880,00
1997,00
2113,00
2634,00
2634,00

Nie mniej ni
Dwie osie
12
13
14
15
Trzy osie
12
17
19
21
23
25
Cztery osie i wi cej
12
25
27
29
31

Stawka podatku (w z otych)

Mniej ni

ZA CZNIK Nr 2
do uchwa y Nr XXXV/172/09
Rady Gminy Jednoro ec
z dnia 20 listopada 2009r.

Stawki podatku od ci gników siod owych lub balastowych przystosowanych do u ywania
cznie z naczep lub przyczep o dopuszczalnej masie ca kowitej zespo u pojazdów równej
lub wy szej ni 12 ton w zale no ci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca kowitej pojazdu i
rodzaju zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masa ca kowita zespo u
pojazdów: ci gnik siod owy + naczepa, ci gnik
balastowy + przyczepa (w tonach)

jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym
za równowa ne

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

18
25
31

741,00
908,00
1058,00
1604,00

881,00
1057,00
1174,00
2080,00

40

1465,00
1954,00

2022,00
2691,00

Nie mniej ni

Dwie osie
12
18
25
31
Trzy osie i wi cej
12
40

Stawka podatku (w z otych)

Mniej ni

ZA CZNIK Nr 3
do uchwa y Nr XXXV/172/09
Rady Gminy Jednoro ec
z dnia 20 listopada 2009r.
Stawki podatku od przyczep lub naczep, które cznie z pojazdem silnikowym posiadaj
dopuszczaln mas ca kowit równ lub wy sz ni 12 ton z wyj tkiem zwi zanych
wy cznie z dzia alno ci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego
i w zale no ci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca kowitej zespo u pojazdów i rodzaju
zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masa ca kowita zespo u
pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)

jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równowa ne

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

18
25

588,00
705,00
823,00

705,00
823,00
941,00

28
33
38

881,00
940,00
1057,00
1352,00

1021,00
1352,00
1466,00
1930,00

38

1174,00
1409,00

1352,00
1763,00

Nie mniej ni

Jedna o
12
18
25
Dwie osie
12
28
33
38
Trzy osie i wi cej
12
38

Stawka podatku (w z otych)

Mniej ni

