
Uchwala NrA//182109
RADY GMINY MAGNUSZEW

z dnia 18 listopada 2009 roku

w sprawie; okreSlenia stawek podatku od Srodk6w transportowych i zwolniefi w
tym podatku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z drua 8 marca I990r. o samorz4dzie gminnym ( tekst
jednolity -Dz.U 22001:.. Nr 142 poz. I59l zp6hn. zm.), art.IO
ust. 1 i 2, art.I2 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia I991-l.. o podatkach i oplatach lokalnych ( tekst
jednolity -Dz.U.22006r. Nr 121 poz.844 zp62n. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finans6w z
dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie g6rnych granic stawek kwotowych w podatkach i oplatach
lokalnych ( Un Nr 52po2.742)RadaGminy w Magnuszewie uchwala co nastgpuje:

$1
OkreSla sig wysokoSd stawek podatku od Srodk6w transportowych:

1 Od samochod6w cipZarowych o dopuszczalnej masie calkowitej pojazdu pov,ryaej
3,5 tony a poni2ej 12 ton:
a) powyzej 3,5 tony do 5,5 tony wl4cznie
b) powyZej 5,5 tony do 9 ton wNqczme
c)powyzej 9 ton a poniZej 12 ton

2.Od samochod6w ciEZarowych z zawieszeniem pneumatycznymlub zawieszeniem uznanym za
r6wnowazne o dopusz czalnej masie calkowitej r6wnej i wyzszej ruz 12 ton:
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o liczbie osi dwie
od 12 ton a mniej niZ 15 ton
od 15 ton i powyZej

o liczbie osi trry
od 12 ton a mniej niz17 ton
od 17 ton a mniej ni223 ton
od23 ton i powyZej

o liczbie osi cztery i wigcej
od 12 ton a mniej niz27 ton
od27 ton a mniej nit29 ton
od29 ton i powyZej

3 Od samochod6w cigZarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej
masie calkowitej r6wnej i wyZszej nit 12 ton:



4 Od ci4gnik6w siodlolvych i balastowych przystosowanych do uzywanialqczrue znaczepqlub
przyczepqo dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazd6w od 3,5 tony i poni2ej 12 ton:

o liczbie osi dwie
od 12 ton a mniej niz 15 ton
od 15 ton i powyZej

o liczbie osi trzy
od 12 ton a mniej ni? 17 ton
od 17 ton a mniej niz2l ton
od 21 ton a mniej ni223 ton
od 23 ton i powyZej

o liczbie osi cztery i wipcej
od l2ton a mniej niz25 ton
od25 ton a mniej niz27 ton
od27 ton a mniej niz29 ton
od29 ton i powyZej

od 3,5tony do 5,5 tony wl4cznie
powyZej 5,5 tony do 9 ton wlqcznie
powyzej 9 ton i ponizej 12 ton

o liczbie osi dwie
od 12 ton a mniej niZ 18 ton
od 18 ton a mniej niz 31 ton
od 31 ton i powy2ej

o liczbie osi trzy
od 12 ton do 36 ton wlqcznie
powyzej 36 ton a mniej niz 40 ton
od 40 ton i powyzej

o liczbie osi dwie
od 12 ton a mniej niz 18 ton
od 18 ton a mniej niZ 31 ton
od 31 ton i powy2ej

o liczbie osi trzy
od 12 ton do 36 ton wlqcznie
powyZej 36 ton a mniej niz 40 ton
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5 Od ci4gnik6w siodlolvych i balastowych przystosowanych do uzywanialqcznie znaczepqlub
przyczep%zzawreszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem rlznanym za r6wnowazne, o
dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazd6w r6wnej lub wy2szej niz 12 ton:
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6 Od ci4gnik6w siodlolvych i balastowych przystosowanych do uzywanialqcznte znaczep4lub
pruyczepqz innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie catkowitej zespolu
pojazdu r6wnej lub wyZszej niz 12 ton
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od 40 ton i powyZej -260021

7 Odprzyczep inaczep kt6re Lqcznie zpojazdem silnikowym posiadaj4 dopuszczalnemasQ
calkowit4 od 7 ton i poniZej 12 ton, z wyj 4tkiem zwiqzanych v,rylqcznie z dzialalnoSci4 rolnicz4
prowadzon qprzez podatnika podatku rolnego :

8 Od przyczep lub naczep zzawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za r6wnowazne,ktbre
lqcntte zpojazdem silnikowym posiadajq dopuszczaln4masQ calkowit4r6wn4 lub wy4szqnlz 12
ton z wyj4tkiemzwiqzanychv,rylqcznie z dzialalnoSci4rolniczqprowadzonqprzez podatnika
podatku rolnego:

od 7 ton do 10 ton wlqcznie
powy2ej 10 ton i poniZej 12 ton

o liczbie osi jedna
od 12 ton a mniej niZ 18 ton
od 18 ton a mniej niz25 ton
od25 ton i powyzej

o liczbie osi dwie
od 12 ton a mniej niz 33 ton
od 33 ton a mniej niz 38 ton
od 38 ton i powyZej

o liczbie osi trzy
od 12 ton do 36 ton wLacznie
powyzej 36 ton

o liczbie osi jedna
od 12 ton a mniej niz 18 ton
od 18 ton a mniej niz25 ton
od25 ton i powyZej

o liczbie osi dwie
od l2ton a mniej niz 33 ton
od 33 ton a mniej niz 38 ton
od 38 ton i powyZej

o liczbie osi trzy
od 12 ton do 36 ton wNacznie
powyZej 36 ton
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9 Odprzyczep lub naczep zinrtym systemem zawieszenia osi jezdnych, kt6re l4cznie zpojazdem
silnikowym posiadaj4dopuszczalnemasg calkowit4r6wnq Iub wyzszqniz 12 ton z wyjqtkiem
zwiqzanych wylqcznie z dzialalnoSci4 rolnicz4 prowadzo nqprzez podatnika podatku rolnego:
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l0 Od autobus6w w zalentofici od liczby miejsc do siedzenia
a) mniejszej nLz30 miejsc
b)r6wnej lub wyZszej nr?30 miejsc
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s2
Zwalnia siE od podatku od 6rodk6w transportowych autobusy wykorzystywane w celu dowoZenia
dziecidoszk6lnreztiqzanezprowadzonqdzialalnoSci4gospodarczq,.

$3
Wykonanie uchwaly powierzasig W6jtowi Gminy.

s4
Uchwala wchodzi w Zycie w terminie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
woj ew6dztwa Mazowieckiego.


