UCI{WAŁA NR VIII/96/2011
RADY \'tIEJsKlEJ ZAcÓRowA
z dnia 18listopada 2011 r.
w Śpralvie ustalenia podatku od środków transporto$Ych

Napodstawiear1'18ust'2pkt8iart.40ust'1ustawyzdnia8malca1990r.osamorządziegminnyn(Dz'U'
z200lr' Nt ]42' poz' 1591 z. z111.), all' 4 us!. 1i 2 usta[y zdnia 20 lipca 2oo0r. o ogłaszaniu aktów
nonnatywnych i nieklórych innych aktów prawnych (Dz' U' z 2000l' Nr 62' poz.'7l8 ze.zn.:)' an' lo ust.

1

ustawf

zdnia 12 sB/cznia l99ir. o podatkach ioplatach lokalnych (Dz.U. z20l0r- Nr 95, poz. 613 ze m1) ot,Lz
oblvieszczenja Ministla Finansów zdnia 20 paździemika 20lll. w spmwie sta\łek podatku od śIodków
iranspol'tow}'ch obowiąztljących w 2012I' (M'P' Nr 95, poz' 962) i obwieszczenia Minislra Findnsów z dnia 19
paździęrnika 2011I' w Sprawie górnych granic stalvek kwotow}ch podatków j oplat lokalnych w 2012r' (M'P. Nr

ł5. po/ 06|) uch\.aIJ.ię. co ndlLępJje'
s

1.

okeśIa się tYsokośćstawek podatku od środków transpońo\ł]ch

l. od sanrochodów cięŻaro\ł)'ch o dopuszczalnej nasie całkowitej
a)

polłyżej ]'5 tony do 5,5 tony włącznie _,162,00 zł

b) powyżcj 5,5 tony do 9 ton 1ł1ącznie - 9j0,00 zł
c) po\\r}Źei 9 ton a poniżej 12 ton _ l l58'00 z]

2'od

samochodóW ciężarotTch o dopuszczalnej nrasie całkowitej równej ]ub \łyzszej

z zawieszeniem pneumalycznym lub uŻnalym za równoważne' w zależnościod liczby osi

niŻ 12

ton,

a) dwie osie
- od ]2 ton do

nniej niż ]3 ton

_

1734,00

zl

od ]3 ton do nrniej niż ]4 tan - 1'734.aa zl
- od 14 ton do mniej niŹ 15 lon
- od ]5 ton
b)

- 1740'00 zł

- 1740.00 Żł

trą' osic
- od 12 ton do mniej niż ] 7 ton - 1854'00 zł
- od l7 ton do nrniej niŻ

i9 ton - 1854,00 zł

- od 19 lon do mniej niż 21 lon - 1854'00
_

od

2l ton

do

zł

nniej niŻ 2] ton - l857,00 zł

- od 23 ton do mniej niż 25 ton _ l857,00

zł

- od 25 ton - ] 857.00 7ł

c) cztery osie i więcei
- od 12 ton do mniej niz 25 ton _

od 25 ton do mniej niŹ 27 ton

l85]'00 zł

- 1857,00

z}

- od 27 ton do mniej niz 29 ton - 1857,00 Żł
- od 29 ton do mniej niż 31 ton - 2088'00 z1
- od

]1ton- 2088'00 zł

]'od

samochodów ciężarowych o dopusŻczalnej masie calkowitej róunej ]ub W},ższej

systemenr zawieszenia osijezdnych, w zależnościod liczby osi:
a) dwie osie

niż 12 ton' Zjnnym

- od 12 ton do mniej niż ]j ton - l800'00 uł
- od 13 ton do mniej njż 14 ton - 1800,00

' oo

]4

zł

lor oo mnicj niż l5 'on - l800.00 /l

- od 15 ton - 1800'00 zł

- od l2 ton do mniej

niż 17 ton - 19l4,00 zł

- od 17 ton do mniej niŹ 19 ton - ] 9l4,00 z1
_

od 19 ton do ]nniej niż 2] ton -

19

]4,00

z1

- od 21 ton do nrniej niż 2] ton - 1920,00 zł
- od 23 ton do mniej niż 25 ton
- od 25 ton

- 1920'00 zł

- l920.00 zł

c) cŹery osie i \łięcej
- od ] 2 lon do mniej niŹ 25 ton - 1800'00 zł

- od 25 ton do mniej niz 27 lon - 19] 4,00 zł
- od 27 ton do mniej niŻ 29 ton - 1914,00 zł
_

od 29lon do mniej niz 31 ton - 2820.00 Zł

- od 31 ton - 2820.00 21

od ciEgników slodło\łyclr ibalasiowych przystosowanych do używania łąEznie z iaczcpą lub przyczcpą

4'

o dopuszczalnej masie całkowilej Żespołu pojaŻdów

- od 3,5 tony i poniżej ]2 ton

- l l34'00 zł

od ciągnikó", siodlo\\,ych i balastowych przystosowanych do uŹywania łącznie z naczepą lub przyczepą
nasje całkowitej zespołu pojazdórv równej ]ub wyższej niż 12 ton' z zawi€sz€niem

5-

o dopuszczalnej

pnęumatycznym lub zawieszeniem uznanynr za równowaŹne' w zależnościod liczby osi
a) dwie osie

- od 12 lon do mniej niz ] 8 lon - i620'00 zł
- od ]8 ton do mniej niz 25 ton - 1ó20.00 zł
- od 25 lon do nrni€j
- od

]]

niż ] l ton - 1650,00 zl

ton - l650'00 zł

b) trŻy osje

- od 12 ton do mniej niż 40 ton

- od 40 ton - 200]

6'od

'00

- l857,00 zł

zł

ciągników siod]ouTch j balastowych przyslosowanych do ułwania lącznie znaczepą ]uI] ptzyczepą
o dopuszczalnęj masie calkoNitej zespolu pojazdów równej lub wyższej niż l2 ton, z innym systemenl zalłieszenia
osijezdnych' w Zaleznościod ]icŻby osi
- od 12 lon do mnjcj niż 18 ton -

l068'00zl

- od ] 8 ton do mniej niz 25 ton - 1068,00
- od 25 ton do nrnie]
_

b)

od

Ó4

o

lr
'ie

ton

riż 3] ion - l2l8,00

-2Żots.0D'-

zł
z1

- od l2 ton do mniej njż 40 ton - 2052'00 zł

zł

- od 40 ton - 2922'00

']'od pfz:lcz.p

i naczep. z

łyjątkiem z\łiązanych Ę4ącznie z działalnościąrolnicŻą prowadzoną przez

podatnika podatku loLnego, które łącznie z pojazden siInikowym posiadają dopllszczalną masę całkowitą
- od 7 ton ; poniżej 12lon - 1221,a0

8.od przyczep

zł

j naczep, z

wyjątkiem związanych \łYłączniez dzjałalnościąrolrriczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego' z zawieszeniem pneumatycznyn lub zawieszeniem uznanym za równoważne, które
łącznie z pojazdem siInikowym posiadają dopuszcza]ną masę całkowitą równą lub \łfższąniż 12 ton, w zależności
od liczby osj

a)jedna oś
18 ton - 348,00

zł

- od l8 ton do mniej niz 25 ton - ]69'00

zł

- od 12 ton do

nniej nią

- od 25 ton - 384'00

zł

b) dwie osie

- od l2 ton do mniej niż 28 ton - 984'00
- od 28 ton do

nniej niŻ 33 |on - 984,00

zł
z1

- od 3] ton do mniej niz 33 ton - 999,00 zł
_

zł

od 38 lon - ]359'00

c) trŻy osie
- od ]2 ton do mniej niż ]8 ton - 999'00

zł

- od 38 ton - 1620,00 Żł

9'od przyczep inaczep, z w}aątkiem ŻwiąŻanyclr w)łącŻ]lie z działalnościąro1njczą prowadzoną przez
podatnika podalku rolnego, z innym systenem zawieszenia osi jezdlrych' k!óre łącŻniezpojazden siln;kowym
posiadają dopuszczalną masę calkowitą równą lub wyższą niż l2 ton, w zależnościod ]iczb) oci
a)jedna oś

niż ]8 ton - 345'00 Żł

- od l2 ion do mniej

- od l8 ion do mniej niż 25 ton - ó48'00 z]
- od 25 ton - 690.00

zl

b) d\Yie osie

' od

12 lon do mniej niŻ 28 ton - 648'00 Zł

- od 28 ton do mniej niz

jj

ton - 972,00 zł

- od 33 ton do mnicj niż 38 ton - 1782'00 zł
- od 38 ton " 2001.00
c)

zl

iEy osie
- od l2 ron do mniej niż ]8 ton - ]482'00 zł
- od 38 ton - 1620'00

zł

]0. od autobusów w zależnościod liczby miejsc siedzenia
nrniej niŹ ]0 mie.jsc - 1548'00 Zł
- równei lub \lTższei niŹ 30 mieisc - 1965'00 zł
s 2' wykonan]e uclrwaly powierza się Burmistrzowi Gminy Zagórów.

s 3. Uchwała wchodzi w zycie po uplywie 14 dn1 od ogłoszenia w Dzienrrikrr Uvędowym Wojewódzlwa
wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2012.

PEewodnicząca Rady Mie.jskiej

Romualda Matusiak

