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określa się wysokość staw€k podatku od środków Eansporto[rych:

l od samochodow ciężlrowych o doPu5?cz!|nej masię całkowitej powyzeJ

' ;:.";'";;i;il^ i'.*. ; z!|ezlości od d!ryprcdukcji|
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rcwnej lub
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ton*h

?o-dflu II XlL l999 rDol l .XUl999r

518,00 zl62l'00 ŹI:;---t"Ń;'s t"ly:lc!!Ę 800,00 zl906P0 zt
i-5J t.'y do 9l9!]t]BĘ 960,00 zlr'06ó'00 zł
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2 l

!2 l3 1279,0021 1.279,00 t
l3 14 l.'219!0ż| 1,219,00d

15 t,219!0d 1.279,00 zl
l5 l.49ą00 

'
1,4n,00d

t2 11 1.087.00 zl 1,087.00 zl
l1 l9 l.ż6ą00 z| t.268,00 zl
l9 2l 1.450.00 zl 1.451t.00 d
ZI 23 1.630'00 zl 1.6J0,(x) zl
23 ż'5 1.812.00 zl l.8lż.00zl
25 1.812,00 rl 1,8t2,0021

t2 25 895.00 zl 865.00 z|
21 1.76!,00 zl t,703'00 zl

27 29 1.763,00 zl l'703'00 żI
29 It 2,480,00 zl 2,480'00 zl
l1 2.480,00 d 2,480,00 zl

3. od ciągników ,iodłowych i balastowych pŹystcow?nych do uzy'vania
łąc^ie zaŃzeP+Ilb przy.zePą o dopuszczlnej masie całkowitej zespołu
lojazdów od 3'5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od daty produkcji:

a) saprodu}owmych do 31.xI.1999 rwłącznie - l.066,00 zr
b) slprodukowanych po dniu 3l.X[.1999r - 960,00 d

4. od ci€ników siodłowych i balastowyc[ przyśosowych do uzy\'eia
łącz1i€ z nacz€pą lub przycz€pą o dopuszczalrej mlsie całkowitej zeslofu
pojazdów óMej lub wyz%j niż 12 ton' w zależności od liczby osi

Liczba osi i dopuMlna tl]e c€łkowita u slołu poje.tów:
ciągnik siodłosY + @fe!ą ciąglik balNtosy + PŹycrpa

sllRka pod.lku (w zlotyó)

t f l8 r.280,00.1 t,280,00 rl
l8 ).5 1,4921021 t.492,00d
25 3l t.706,00 zl 1,706.0021
l l 1,955,00 zl 1,960O0 zl

t2 1,836,002I I.8.1600 rl
40 2510,00 zl 2,517.0021
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6- od Drz\czep i Baczep. które lącafe z pojŁdm silniko{Ym posiadają" ::l## :nilł"x'*.ul"l ł;x""':l'*;r:nri

prowadzoną Prez podsB ka podatku rolneBo:

ńka podd]'a iw złotyó)
flieuaosilopczzamrcral.oqt*spotupo 

jazdoł

nteoa/!życrpa -!9j.4Ę!!diro'Ę (w]9!!!!]-

5ó7'00 zt567.00 d
870,00 zl87000 zl

1,r92,0021L192.00 d

414'00 zł
rJ77p0 4l3?7,0021
ri77,00 rl1.37t,00zl
1.8U.00211,8rL00zl

r.004P0 t!
1366.00 d1366.00 żr

7' od ańobusow, w zalezrości od liozby niejsc do sienzeni. i daty

lrodukcji:
fle'ł. podutl. t* ']oty"tl 

dlu d]louu'ó*
Lifrii.j* ao stdono

Po 3l.Xll l 999rdo I Lx t.1999r

1173,00 zl1219S0rl
rJ86,00 zll'49ż30 d
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Pobór podatku od środków lrmsportoł}ch dokonuje 9ię bez wwada-prćz

;;;;;,k*;---pł..} m ractunel uieacy Urzędu Miej,kego w Banku

społdzielczym w Mińsku Muowjeck]m.
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Traci moc uchMła Nr Dvs |/07 Rady Miejskjej w Kału''y.'-" 1d'i".3,s':9"
2007 r' roku w sPrawie oloeślenia wysokości srawei poda|\u oo sro(ow

t.mspońo\Ąrych obowiązujących na ttrnje Gminy Kąhszyn '

$4

- wykonanie uoh*ały po\łierza się Burństrzowi Kałusz}łra'

ss
Uchwała wcho&i w ,.ycie po upł}.wie 14 dni od dnia opublikowania

i-ijłj"-ii" n*o"ń wojewoaztwa Mazowi€ckiego i rn& zastosow!ńie
od I slYcaia 2010 r'


