
Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 14 grudnia 2006

w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / 
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami / i art. 10 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z 
późniejszymi zmianami /
uchwala się następujące stawki podatku od środków transportowych:

§1.

 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych 
obowiązujących na terenie gminy:

 1/ od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i 
opłatach  lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

 a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 532,00 zł
 b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 887,00 zł
 c/ powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1063,00 zł

 2/ Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia
wysokość stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
3/ Od ciągnika siodłowego i balastowego, o których mowa w art. 8 pkt. 3 ustawy o 
podatkach
i opłatach lokalnych, dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a/ 3,5 ton do 5,5 ton włącznie 1.057,00 zł

 b/ powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1.161,00 zł
 c/ powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1.264,00 zł

 4/ Od ciągnika siodłowego i balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub
wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu
zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
5/ Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton / z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego / 1.064,00 zł
 6/ Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych / z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego/, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 
do niniejszej uchwały.

7/ od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:



a/   mniej niż 30 miejsc 1.241,00 zł
b/   równej lub wyższej niż 30 miejsc  1.570,00 zł

 2. Stawki podatku dla środków transportowych wyprodukowanych w roku 2000 
i nowszych  określa się w wysokości:

1/ dla środków transportowych, o których mowa w ust.1pkt1

a/   -  480,00 zł 

b/  -   835,00 zł

 c/  -1.012,00 zł

2/ dla środków transportowych, o których mowa w ust.1pkt. 3: 

a/  -     1.006,00 zł 

b/-     1.109,00 zł 

c/  -    1.213,00 zł

 3/ dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt. 5    
 4/ dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt. 7:

  1.013,00 zł

a/-  1.189,00 zł 
b/- 1.518,00 zł

§2.

 Traci moc Uchwała Nr XXVIII/222/2005 Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 9 
grudnia 2005  roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków 
transportowych.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego i wchodzi w życie 1 stycznia 2007 roku.



Załączniki Nr 1 do Uchwały Nr III/20/2006 
 Rady Gminy w Wierzbicy  z dnia 14 grudnia 2006 roku

Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton / art. 8 pkt 2 ustawy/

 Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita w tonach

Stawka podatku / w złotych/

 Osie jezdne z 
zawieszeniem 
pneumatycznym lub 
zawieszeniem 
uznanym za 
równoważne

 Inne systemy 
zawieszenia osi 
jezdnych

Dwie osie
od      12t do 13t 663,00 663,00
od      13t do 14t 663,00 663,00
od      14t do  l5t 663,00 663,00
od      15t i powyżej 663,00 1336,00

Trzy osie
od      12t do 17t 789,00 789,00
od      17t do 19t 789,00 789,00
od      19t do  21t 789,00 789,00
od      21t do  23t 789,00 1.082,00
od      23t do  25t 1.216,00 1.682,00
od      25t i powyżej 1.216,00 1.682,00

      Cztery osie i więcej
od     12t do  25t 1.249,00 1.249,00
od     25t do  27t 1.249,00 1.249,00
od     27t do  29t 1.249,00 1.766,00
od     29t do  31t 1.983,00 2.527,00
od     31t i powyżej 1.983,00 2.527,00



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/20/2006
 Rady Gminy w Wierzbicy z dniał 4 grudnia 2006 roku

Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o masie całkowitej zespołu

pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton / art. 8 pkt 4 ustawy /

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: ciągnik 
siodłowy + naczepy, ciągnik 
balastowy + przyczepa / w tonach/

Stawka podatku / w złotych/

Oś jezdna / osie/ z 
zawieszeniem 
pneumatycznym 
lub zawieszeniem 
uznanym za 
równoważne

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych

Dwie osie
od      12t do   18t 1.241,00 1.241,00
od     18t do   25t 1.241,00 1.241,00
od     25t do    31t 1.241,00 1.241,00
od     31t do    36t włącznie 1.694,00 1.953,00

powyżej 36t 1.694,00 2.069,00
Trzy osie

od      12t do 36t włącznie 1.495,00 1.839,00
powyżej 36t do  40t 1.495,00 1.839,00

od       40t i powyżej 2.06700 2.527,00
Cztery osie i więcej

od       12t do  36t włącznie 1.893,00 1893,00
Powyżej 36t 2.450,00 2.527,00



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/20/2006 
  Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 14 grudnia 2006 roku

Stawki podatku od przyczep i naczep które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub 

wyższą niż 12 ton / art. 8 pkt 6 ustawy /

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: 
naczepa - przyczepa + pojazd 
silnikowy / w tonach/

Stawka podatku / w złotych/

Oś jezdna z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 
równoważne

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych

Jedna oś
od    12t do   18t 315,00 315,00
od    18t do   25t 315,00 341,00
od    25t i powyżej 341,00 600,00

Dwie osie
od    12t do  28t 315,00 331,00
od    28t do  33t 867,00 907,00
od    33t do  36t włącznie 907,00 1.379,00

powyżej 36t do   38t 1.379,00 1.379,00
od    38t i po wyżej 1.379,00 1.814,00

Trzy osie i więcej
od     12t do  38t 1.020,00 1.020,00
od    38t powyżej 1.126,00 1.367,00


	Dwie osie

