Uchwała Nr  III/19/02
Rady Gminy  Gniewoszów
z dnia  14 grudnia 2002r
                    
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 
na terenie gminy Gniewoszów.


          Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/ tekst jednolity: Dz.U. Z 1996r Nr 13,poz.74 z póź. zm/art.8, art.10 ust.1 i ust.2 , art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U.2002 Nr 9,poz.84 z późn. zm/  Rada Gminy uchwala co następuje:
 
                                                                     § 1

1.Roczna stawka podatku od środków transportowych na terenie gminy wynosi:

1/od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie  całkowitej  od 3,5 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994r :
a/od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie          -     491 zł
b/powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie     -     675,20 zł
c/powyżej 9 ton i poniżej 12 ton             -      818 zł

2/od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994r:

  a/od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie           - 470  zł
  b/powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie     -654 zł
  c/powyżej 9 ton i poniżej 12 ton              -797 zł

3/od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994 posiadającego: katalizator spalin, reduktor dźwięków pracy silnika, napęd gazowy, elektryczny lub napęd na biopaliwo:  

  a/od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie         - 480 zł
  b/od 5,5 ton do 9 ton włącznie            - 664 zł
  c/powyżej 9 ton i poniżej 12 ton         - 808 zł

4/od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994r posiadającego: katalizator spalin, reduktor dźwiękowy pracy silnika, napęd gazowy ,elektryczny lub napęd na biopaliwo.
 a/od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie        - 460 zł
 b/od 5,5 ton do 9 ton włącznie           - 644 zł
 c/powyżej 9 ton i poniżej 12 ton       -  788 zł

5/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:

6/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 dnia 31 grudnia 1994r    1.125 zł

7/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 dniu 31 grudnia 1994 r – 1105 zł

8/od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepa o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton-wyprodukowanego do dnia  31 grudnia 1994r posiadającego: katalizator spalin, reduktor dźwięków pracy silnika, napęd gazowy, elektryczny lub napęd na biopaliwo – 1115 zł.

9/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 dniu 31  grudnia 1994r posiadającego: katalizator spalin, reduktor dźwięków pracy silnika, napęd gazowy, elektryczny lub napęd na bipaliwo – 1115 zł

10/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 stawki podatkowe określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

11/od przyczepy lub naczepy ,które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną  masę całkowitą  od 7 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanej 31 grudnia 1994r – 409,20 zł

12/od przyczepy lup naczepy,które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanej po dniu 31 grudnia  1994r- 399 zł

13/od przyczepy lup naczepy,które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton- stawki podatkowe określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

14/od autobusu wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994 w zależności od liczby miejsc do siedzenia
a/ mniej niż 30 miejsc    -818,40 zł
b/równej lub wyższej niż 30 miejsc  - 1350 zł

15/od autobusu wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994r w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a/ mniej niż 30 miejsc - 798 zł
b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1330 zł

16/od autobusu ,którego jedynym źródłem zasilania jest gaz, energia elektryczna lub biopaliwo-bez względu na datę produkcji w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 

a/mniej niż 30 miejsc 716 zł
b/równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1227 zł.



                                                                               § 2

            Postanawia się zwolnić od podatku od środków transportowych środki transportowe używane do potrzeb administracji gminy i przewozu dzieci szkolnych.

                                                                             § 3

          Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

                                                                              § 4

          Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


                                                                 
                                                                 
































                                                                          
                                                                           Załącznik Nr  1 do uchwały Nr III/19/02
                                                                           Rady Gminy  Gniewoszów
                                                                           z dnia 14 grudnia 2002r
                                                                           


               

Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.


Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
W tonach
            Stawka podatku w złotych
Nie mniej niż
Mniej niż
Oś jezdna/osie jezdne/z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy zawieszenia
                                                          DWIE OSIE JEZDNE
        12
           13
          767 
        869
        13
           14
          869
      1.023 
        14
           15
        1.023
      1.176
        15
           18
        1.176
      1.330
                                                          TRZY OSIE JEZDNE
         15
           17
           869
      1.023
         17
           19
         1.023
      1.125
         19 
           21  
         1.125 
      1.227
         21
           23
         1.227
      1.330
         23
           25
         1.330
      1.432
         25
           26
         1.330
      1.432
                                                         CZTERY OSIE JEZDNE
        23
         25
         1.227
       1.330
        25
         27
         1.330
       1.381
        27
         29
         1.381
       1.483
        29
         31
         1.483
      2.179
        31
         32
         1.483
      2.179

             
                                                                               
                                                                               
                                           





                                                            Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/19/02
                                                            Rady Gminy  Gniewoszów z dnia 14 grudnia 2002 
                                                             

Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów /w tonach/
         Stawka podatku / w złotych/
Nie mniej niż
Mniej niż
Oś jezdna/osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy zawieszenia
                                                          DWIE OSIE JEZDNE
           12
        18
      1.125
      1.176
           18
        25
      1.176
      1.278
           25
        31
      1.278
      1.493
           31
        40
      1.493
      1.718
                                                          TRZY OSIE JEZDNE
          12
          40
      1.330
       1.534
          40
          44
      1.534
       2.260



                                                                                
                                                                                






















                                                                     Załącznik  Nr 3
                                                                    do uchwały Nr III/19/02
                                                                    Rady Gminy  Gniewoszów
                                                                    z dnia  14 grudnia 2002r


Stawki podatku od środków transportowych dla przyczep i naczep które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton



Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów / w tonach/
 Stawka podatku / w złotych/
Nie mniej niż
Mniej niż
Oś jezdna /osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
                                                           JEDNA OŚ JEZDNA
         12
         18
       102
        163
         18
         25
       163
        296
         25 
         28
       296
        501
                                                          DWIE OSIE JEZDNE
         12
       28  
      194
         276
         28
       33
      552
         767
         33
       38
      767
      1.145
         38
       44
    1.023       
      1.508
                                                          TRZY OSIE JEZDNE
         12
        38   
      603
        838
         38
        44
      838
     1.135















