
Uchvałs Nr Dv51/07
Rady MĘskie w Kałuśzynie
z dnia3 grodnit 2007 rol(u

w sD]łwi€ okrcś|€nia wysokości staw€k podatku od środków
trlnśpońowych obowiązującycb m t€.enie Gniny Katuszyl

Na podstawie ań. 18 ust 2 pld. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o
smoEądzie gniDnyn (Dz' U. z 2001 r' Nr i 42, poz. 1591 z pó^. 1a'') ow att'
10 ustawy z dnia 12 stycaia 1991 r o Podatkach i oPłatach loka,lnych ( tekt
jednoliry Dz' U' z 200ó r .Nl l21' poz' a44 z p6^. ?In'\, q związk|u z
;bwiesrczeniami Ministra Finansw z dnia 10 pedziemika 2007 r' w spmwie
stawek podatku od środków transportowyoh obowiązujących w 2008 I. ovl .P. z
2007 L , Nr 76' poz. 8l3) ow z Ma 26 \ipcĄ 2007 r' w spra ie lysokości
gómych 8ranic {awek kwo|orycb w poda*ach i opła'ach |oka|n}ch (M.P' z

'o07r' 

ir47. poz' 557) P.€da Mieisks s KałLsz},nie uchsala co naslępuje|

$1

okreś]a się wysokość stawek podatku od środków tJansPortowyoh:

1. od samoohodów dężŃwych o dopuszczalnej nasie całkowitej pow}żej 3'5
tony i poniżej 12 ton, w zależności od dał produkcji:

2' od smochodów ciężm\łyoh o dopuszcz'lnej masie całkowitej ń\łIe.j lub
wyżs7Ą nIż! 12 ion, w zdeżności od liczby osi

Lp. DoPus4a]nańsa całkÓwita B toneh slaw!! lodatku w żotych dla smocnodów
ł]Trcdukowmych w lat&bl
Do I LXll.1999 r !o dniu 31.xIL 1999 r

loł}żej ]'5 tony do 5'5 tony Y!q!4Ę ó0o'0o zl 500,002t
2 Poł'żei 5'5 tony do 9 lo! ł!q!4& 875,00t 772.@ d
3 Pos''żei 9 bo i ponifj L2 ton L0J0,00 zl 921.0n fł

Liczba 6i i dopu9cżlru msa calko*Ila (w tomó) Sluwka podattu (w zJotytt)
Mn'ej niż

2 3



12 l l | '21ó!0żł 1.216,00 t

1l |.23ó'00 
'

I fJ6,00 zt

t4 l5 l'2]ó'00 
'

1.216.00zł

15 1'4Ę'00 d 1.442,0021

f!? 9$
12 t7 1.050'00zł 1'050.00ż
t7 l9 l 'ż25'00 

'
t225,00zl

l9 21 I 400,00 t

21 2J r.5?6,00 t ,.5',16,00 zt
2.1 25 |.75l ,o0 zł t ,75rp0 t
25 1.75l'o02ł 1.751,00 z l

czt€ry osie
25 86s,00 f}T 865.00 zł

25 21 1.703,00 zI 1.703'00ż
27 1'703'00zł l.?o3'00fł
29 3l 2,!52.80 fł

3l 2'45ż'80zł

J' od ciasnitół siod]oslch i balaslot}ch Przystoso$anych do uz}wania
taca ii z naczepą lub przr czePfu o dopusazlnej masie całkowirej zespofu
poiafdóu od ]5 lony ;poniżej 12lon. w 7ależności od daty Fodułcji:
;) Ęprooułowanycb do ] l')C|'loao r włącmi€ - l'0]0'00d
bj wyprodukowmych po dniu 31.ruI'l999r 92,l'00 ń

4. od ciaq ków siodlowch ; ba|astowy(h. prz}srosowanych do u7ywaia
lącaii z naczepa |ub or4 cZeP6 o oopus7cza|nej masie calkowjtej 7espohl
pojazdów ńw;€j fub wyżgej niż 12 ton, w zal€aości od liczby oś

slawka podatku ({ żłotych)f,jcztmsi j dopusaza]na trre cattowita Alołu pojazdół:
ciągnil siod}ow} + nŃ4pa. ciągnjk balaśos1 + Puycńp&

1'f36'00fł1'236,a0 zł
|'Ą4f,00 d1.,142.00 zl
I ó48'00 złr.648,00 d
I'936'29 zł]'889'0ó d

2'505'15zł



5.

6.

odDr^c7e! inacćp.l.óre Iącaje l pojazdem silnikoqm posiadają

aoi".,.*r"ą 
'*ę 

iulto.irą od 7 lon i poniżej l 2 |on w a|earcści od dał

oroa*cii' 
' 

wyją*i.m z*iązanych z działalnością rchiczą prowadzoną

orzez Dodatnika Podatku robego:
;) w\Drcdukowanych do ]l'nl'l99a l q Ę€aie - ]ó0'00 z]
b) ĘTpfoduko$anych po.} |'xrl' 1999 r -29I.0o /|

od Drzvczep i naczep, kóre lącaie / pojazdem si|niko$'}0 po,iadają

aopu*zalną tBę ialłowitą róMą |ub s}żgzą niż l2 ton w fależnościod
Iic;by osi. l Ę ątkjem &iązan) ch w} lącaje z dzi' la|nością rotnlczą
prowadzoną pŹez podatnika podatku roln€go:

Stawks podatku (w torych)ri-t. oi l a"pgz"l"" .o" 
"allowib 

z€spolu poja'ós :
ndc@a/or'yckpa I poiŁd sildit"!ry! 9!{D-

548'00 zł54a'00ż)
840,00 złM0,00t

1' l52,00fłL152,00 zl

1.330,00 zt1.110,00 d
] ']30p0 żł1.330,00d
1.750.00 tl.750.00fł

970'00 zł
1,120,00 zll.320'00zł

?. od autobusów. w zależności od ]iczby mi€jsc do siedz€nia i dary produkcji:

Lp, Łiczba nfj$ do Śiedżfti. stawlo Podatku (w złorych) d]a autobsów
łr!rcdulomych w lata€h:
do31.)ol.l999r Po3l.Xn.1999r

I ]'23ó'00 
'

l133.00 fł

z t.442.00 d 1.339,00uI



g2

Pobór Dodatku od środ|óu tranĘońowych dokonuje s;ę bezweząanja Pżez
dokon;nie wpłsry n. Bchuneł bi€ząc} UŹedu Mjejskjego s Banku
spć'łdzielcz}m w Minsku Mazowieckin .

ś3

TIaci moc uch\,!€,}a NI )o(W153105 Rady Miejskiej w Kałusrynie z dnla 9

$udnia 2005 r. roku w sprawie ok€ślenia sYsokości stawek podatkl od
;rodków tresporto{Ych obowiązującyoh na terenie Gniny Kat'rszyn '

s4
wykonani€ uchw&ły powierza się Burmistrzowi kłBąala.

ss
Uchwała ohodzi w żTcie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w
Dzienniku Urzędow}m woj€wództwa Meowie.kiego i ma zastosowanie od
1 srycaia2008 r. 

Przewodnicząoy
Redyl4eiskjej
'-At4r' 

z
la )sgaznierzPdla


