
UCHWAŁA NR XVII/130/12
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 13 listopada 2012 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy Zaręby Kościelne uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych wg załącznika nr 1 do uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr X/71/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady 

mgr Marek Nowacki
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/130/12 

Rady Gminy Zaręby Kościelne 

z dnia 13 listopada 2012 r. 

Stawki podatku od środków transportowych na 2013 rok. 

 
Stawka podatku w złotych Lp

. 
Treść 

 Oś jezdna z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 
równoważne 

Inne 
systemy 
zawieszeni
a osi 
jezdnych 

Środki 
transportowe 
wyprodukowane 
po dniu 
31.12.2009r. 

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej: 
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 372 

  
300 

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 588   504 

1. 

powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 900   804 

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 
niż 12 ton: 

    

z dwiema osiami jezdnymi i dopuszczalnej masie całkowitej:     
nie mniej niż 12 ton do mniej niż 13 ton  1056 1152  
nie mniej niż 13 ton do mniej niż 14 ton  1152 1200  

nie mniej niż 14 ton do mniej niż 15 ton  1200 1356  
nie mniej niż 15 ton  1356 1560  

z trzema osiami jezdnymi i dopuszczalnej masie 
całkowitej: 

    

2. 

nie mniej niż 12 ton do mniej niż 17 ton  1560 1668  
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nie mniej niż 17 ton do mniej niż 19 ton  1668 1728  
nie mniej niż 19 ton do mniej niż 21 ton  1728 1800  
nie mniej niż 21 ton do mniej niż 23 ton  1800 1884  
nie mniej niż 23 ton do mniej niż 25 ton  1884 1944  
nie mniej niż 25 ton  1944 2004  
z czterema i więcej osiami jezdnymi oraz dopuszczalnej masie całkowitej:     

nie mniej niż 12 ton do mniej niż 25 ton  1728 1800  
nie mniej niż 25 ton do mniej niż 27 ton  1800 1884  
nie mniej niż 27 ton do mniej niż 29 ton  1884 1944  
nie mniej niż 29 ton do mniej niż 31 ton  1944 2580  
nie mniej niż 31 ton  2004 2580  

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

1056   948 

Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie 
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej 
lub wyższej niż 12 ton: 

    

z dwiema osiami jezdnymi i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:     

nie mniej niż 12 ton do mniej niż 18 ton  1200 1320  
nie mniej niż 18 ton do mniej niż 25 ton  1320 1452  
nie mniej niż 25 ton do mniej niż 31 ton  1452 1596  
nie mniej niż 31 ton  1596 2040  

b)z trzema i więcej osiami jezdnymi i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów: 

    

nie mniej niż 12 ton do mniej niż 40 ton  1620 1800  

4. 

nie mniej niż 40 ton  1800 2700  
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5. Od przyczep lub 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. 

636   528 

Od przyczep lub 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: 

    

z jedną osią jezdną i o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:     

nie mniej niż 12 ton do mniej niż 18 ton  636 684  

nie mniej niż 18 ton do mniej niż 25 ton  684 744  
nie mniej niż 25 ton  744 792  
z dwiema osiami jezdnymi i o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:     

nie mniej niż 12 ton do mniej niż 28 ton  792 804  

nie mniej niż 28 ton do mniej niż 33 ton  804 900  

nie mniej niż 33 ton do mniej niż 38 ton  900 1380  
nie mniej niż 38 ton  1200 1800  
z trzema i więcej osiami jezdnymi i o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów : 

    

nie mniej niż 12 ton do mniej niż 38 ton  948 1104  

6 

nie mniej niż 38 ton  1104 1380  

Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:     

mniejszej niż 30 miejsc 840   720 

7. 

równej lub wyższej niż 30 miejsc 1404   1296 
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