
                                                         
  

UCHWAŁA  Nr XVIII/150/2004
RADY  GMINY  PRZYWIDZ 
     z dnia 03 grudnia 2004 r 

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych w Gminie Przywidz.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity  Dz.  U.  z  2001r.  Nr  142,  poz. 591  z  późniejszymi  zmianami  ),  w  związku 
z  artykułem 10  ustkst  jednolity  Dz.  U.  z  2002r.  Nr  9,  poz.  84  z  późniejszymi  zmianami)  oraz 
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004r. w sprawie wysokości górnych granic 
stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. z 2004r. Nr 46, poz.794)

Rada Gminy Przywidz  uchwala co następuje:

 §1

1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych :

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton

                                     STAWKI PODATKU

wyprodukowanych do 1990 roku wyprodukowanych po 1990 roku

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                     503,61
                              483,00

powyżej 5,5 tony do 9 ton 
włącznie

                                    728,60                               696,60

powyżej 9 ton                                     846,20                               803,90

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita(w 

                                 STAWKI PODATKU

nie mniej 
niż

mniej niż osie jezdne z 
zawieszeniem 
pneumatycznym lub z 
zawieszeniem uznanym 
za równoważne

inne systemy 
zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12 13                   681,10                    794,60

13 14                   794,60                    908,20

14 15                   908,20                 1021,70

15                 1063,00                 1300,30



Trzy osie

12 17                 1238,40                 1341,60

17 19                1341,60                 1599,60

19 21                1455,10                 1671,80

21 23                1568,60                 1785,40

23 25                1671,80                 1888,60

25                1785,40                 2064,00

                           Cztery osie i więcej

12 25                 1568,60            `    1671,80

25 27                 1671,80                 1785,40

27 29                 1795,70                 1909,20

29 31                 1888,60                 2452,80

31                 2012,40                 2452,80

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

                              STAWKI PODATKU

Wyprodukowanych do 1990 roku Wyprodukowanych po 1990 roku

od 3,5 tony do 5,5 tony                       567,60                       535,60

powyżej 5,5 tony do 9 ton 
włącznie

                      785,40
                      750,30

powyżej 9 ton                       898,90                       856,60

4) od 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: 
ciągnika siodłowego + naczepa 
ciągnika balastowego + przyczepa

                      STAWKI PODATKU



nie mniej niż mniej niż osie jezdne z 
zawieszeniem 
pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym 
za równoważne

inne systemy 
zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12 ton 18 ton                1238,40              1568,60

18 ton 25 ton                1341,60
             1671,80

25 ton 31 ton                1434,50              1764,70

31 ton                1465,40              1937,76

Trzy   osie

12 ton 40 ton                 1671,80               2064,00

40 ton                  1785,40
              2548,65

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę   całkowitą 
od 7 ton I poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego:

                                          STAWKA PODATKU

wyprodukowanych  do 1990 roku wyprodukowanych  po 1990 roku

o masie całkowitej od 7 ton i 
poniżej 12 ton

                       673,90
                          643,00

6)  od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
     całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością  
     rolniczą prowadzoną  przez podatnika podatku  rolnego:

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu 
pojazdów: 
ciągnika siodłowego   + naczepa 
ciągnika balastowego + naczepa

                          STAWKA PODATKU

nie mniej niż mniej niż osie jezdne z 
zawieszeniem 
pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym 
za równoważne

inne systemy 
zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12 ton 18 ton                    412,80                       474,70



18 ton 25 ton                    485,00
                      526,30

25 ton                    536,60                       598,60

Dwie osie

23 tony 28 ton                     474,70                    588,20

28 ton 33 tony                     691,40
                    918,50

33 tony 38 ton                     918,50                   1351,90

38 ton                   1186,80                   1754,40

Trzy osie

12 ton 38 ton                     918,50                   1021,70

38 ton                   1186,80
                  1403,50

7) od autobusów:

                                          STAWKI PODATKU

Wyprodukowanych do 1990 roku Wyprodukowanych po 1990 roku

Mniej niż 30 miejsc                               918,50
                                805,00

30 miejsc i powyżej                             1467,50                               1362,20

§ 2

Traci moc:

Uchwala nr XI/88/2003  Rady Gminy Przywidz z dnia 09 grudnia 2003 roku w sprawie określenie 
wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2005 roku.

                                                                                              Przewodnicząca

                                                                                              Rady Gminy Przywidz

                                                                                              Krystyna Podgórska


	w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych w Gminie Przywidz.

