
ŁADA Gtr\4i f ,dY
Hretrowice 11/ ie lk je

uchwała Nr I 22 /2006

Rady Gminy Pi€trow|ce Wie|kie

r dnia 01 grudnia 2006r.

wsprawie : podatku od środków transpońowych ńa rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 oraz ań' 40 ust' 1 art. 4,l ust. 1 usta\ł.y z dnia 08.03'1990 r.
o samożądzie gminnym (iekst jedno|ity Dz.U' 2001r. Nr 142' poz' 1591 z 2o01r z późniejszymi
zmianami), art '10 Ust'1i2iań' '12 ust' 4' ustawy z dnia 12 stycznia 1991 t o podatkach iopłatach
loka|nych ( iekst jedno|ity Dz- U. z 2006r' N| 121 poz. 844 z póŹ..iejszymi zmianami)

*.J""J;ifi "ły;l*.:TilJ'*'"
uchwala :

s 1.
1 ' okreś|a się następujące Wysokości stawek podatku od środkóW transpońowych na rok 2oo7:

,1) od samochodóW ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 3'5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszcza|na masa całkowita w tonach

Od 3,5 do 5,5 Powyżej 5,5 do 9 Powyżej 9 i

mn ie in iż  12
stawka podatku w złotvch

6 t4,00 832,00 998.00

b) róWnej |!b wyższej niż 12 ton

Dopuszcf a|na masa całkowita Dwie osie

Nie mniej
mz

N/lniej niż

Zawieszenie osi
pneumatyczne lub

równoważne

rnny system
zawieszenia

stawka podatku W złotvch
12 998,00 1fi3,00
15 1331,00 1560,00



Doouszcfa|na masa całkowita Trzv osie
Nie mniej

mz
Mniej niż

Zawieszenie osi
pneumatyczne l!b

róWnoważne

rnny sysEm
zaweszenta

stawka oodatku W żotvch
12 19 1113,00 1446,00

19 1664,00 2007,00

Doouszcza|na masa całkowita czterv osie i wjeceł

Nle mniej
ntz

N'niej niŹ

Zawieszenie osi
pneumatyczne lub

lnny sysaem
zawteszenia

stawka podatku w złotvch
12 29 1778,00 2111,00

29 2007,00 2527,00

2) od ciągników siodłowych |ub balastowych przystosowanych do uż}.r'vania łącznie z naczepą |ub
przyczepą o dopuszcfa|nej masie całkowitej zespołu pojazdów

a) od 3'5 tony i poniżej 12 ton - 1498'00 żł

b) równej |ub wyższej niż12ton

Doouszcza|na masa całkowita Dwie osle

Nie mniej
Niź

|\,,lniej niż

Zawieszenie osi
pneumatyczne lub

Inny sysGm
zawieszenia

stawka oodatku W złotvch
12 31 1560,00 1472,00

31 36 1570,00 1950,00

36 1726,00 2153,00



Dopusf cza|na masa całkowita Trzv osie

Nie mniej
Niż

Mniejniż

Zawieszenie osi
pneumatyczne lub

Inny sysEm
zawteszenla

stawka oodatku w złotvch
12 40 1674,00 1950,00

40 19'14,00 2527,00

3) od przyczep lub naczep :

a) które łącznie z pojazdem si|nikowym posiadajądopuszcza|ną
masę całkowitą równą |ub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem
vruiązanwh Wącznie z działa|nością ro|niczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego.

z zastrzeżeniem pki b
b) które łącznie z pąazdem si|nikowym posiadają dopusfczalną masę całkowitą od 7 ton i

poniŹej ,12 ton, z Wyjątkiem związanych Vvyłącznie 2 działa|nością ro|niczą prowadzoną przez
podatnika podatku ro|nego 666'00 zł

DoDuszcza|na masa całkowita Jedna oś

Nie mnioj
Niż

N4niejniż

Zawiegzenie osi
pneumatyczne lub

Inny system

stawka oodatku W złotych
Jedna oŚ

12 72a,00 832,00

Dwie osie

12 2A 666,00 780,00

28 33 998,00 't227,00

33 3B 1331,00 1498,00

38 1560,00 't893,00

Trzy osie

12 1s40,00 1540,00



4) od auiobusów

s2
zwa|nia się od podatku od środków transportowych środki transportowe stanowiące mienie Gminy.

s3
Wykonanie Uchwały powiefa się Wójtowi Gminy

s4
UchwaĘ ogłasza się W Dzienniku Ufędowym Województwa Ś|ąskiego olaf na tab|icach ogłoszeń

s5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia W Dzienniku lJ.zędowym Wojewódzhva
s|ąskiego z mocąobowiąfującąod 1 stycfnia 2007r.
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|lość miejsc d|a pasażerów stawka podatku w złotvch
mniei niż 30 mieisc 1331.00
30 lub wiecei mieisc 1674.00


