
UCHWALA NR 11/5/06
RADY GMINY SADKOWICE

z dnia 06 grudnia 2006 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od œrodków transportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr
214 poz. l 806 z 2003r Nr 80 poz.7l7, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz.l055, Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr
172, poz.144l, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337) oraz art. l O ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i op³atach lokalnych! (tekstjednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz.844) Rada Gminy
Sadkowice uchwala, co nastêpuje:

§ 1.0kreœla wysokoœæ stawek rocznych podatku od œrodków transportowych:

1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony poni¿ej 12 ton, z tym ¿e w
zale¿noœci od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy ca³kowitej oraz jego wp³ywu na œrodowisko stawki
podatku okreœla Za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y,

2) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, z tym,
¿e w zale¿noœci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki
podatku okreœla Za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y,

3) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub
przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów pd 3,5 tony i poni¿ej 12 ton z tym, ¿e w
zale¿noœci od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy ca³kowitej, nacisku na siod³o oraz jego wp³ywu na
œrodowisko stawki podatku okreœla Za³¹cznik Nr 3 do niniejszej uchwa³y,

4) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub
przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, z tym,
¿e w zale¿noœci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki
podatku okreœla Za³¹cznik Nr 4 do niniejszej uchwa³y,

5) od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê
ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton, z w}j¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, z tym, ¿e w zale¿noœci od wieku pojazdu, dopuszczalnej
masy ca³kowitej oraz jego wp³ywu na œrodowisko stawki podatku okreœla Za³¹cznik Nr 5 do niniejszej

uchwa³y,

6) od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê
ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, z tym, ¿e w zale¿noœci od liczby osi, dopuszczalnej masy
ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku okreœla Za³¹cznik Nr 6 do niniejszej uchwa³y,

7) od autobusów, z tym, ¿e w zale¿noœci od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy ca³kowitej, iloœci miejsc
do siedzenia oraz jego wp³ywu na œrodowisko stawki podatku okreœla Za³¹cznik Nr 7 do niniejszej

uchwa³y.

I Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro¿enia nastêpuj¹cych dyrektyw Wspólnot Europejskich:

I) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów miêdzy pañstwami cz³onkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy I 999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania op³at za u¿ytkowania niektórych typów infrastruktury przez
pojazdy ciê¿arowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotycz¹ce og³oszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie -z dniem uzyskania przez Rzeczpospolit¹
Polsk¹ cz³onkostwa w Unii Europejskiej -dotycz¹ og³oszenia tych aktów w Dzienniku Urzêdowym Unii Europejskiej -wydanie specjalne.
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§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Sadkowice.

§ 3. Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa £ódzkiego i wchodzi w
¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia l stycznia 2007 r.

§ 4. Traci moc uchwa³a Nr XXIX/1 17/05 Rady Gminy Sadkowice z dnia 28 listopada 2005 f. w
sprawie ustalenia stawek podatku od œrodków transportowych na 2006r.

Prze .ny Sadkowice

~
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Stawki
podatku od œrodków transportowych

Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton

iek pojazdu i Stawka podatku (w z³otych)
opuszczalna masa
a³kowita (w tonach)

pe³nia normy czystoœci spalin EURO lub posiada Pozosta³e
katalizator

Do 10 lat w³¹cznie

Od 3,5 do 5,5
w³¹cznie

380,00 400,00
Powy¿ej 5,5 do 9

w³¹cznie

450,00 470,00
Powy¿ej 9 i poni¿ej

12 640,00' 660,00

Powy¿ej 10 lat

Od 3,5 do 5,5
w³¹cznie 420,00 450,00

Powy¿ej 5,5 do 9
w³¹cznie 480,00 500,00

Powy¿ej 9 i ponj¿ej
12

690,00 710,00

przeWOdnic~¹cy dy Gminy Sadkowice
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Stawki
podatku od œrodków transportowych

Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton.

LIczba osi i ~opuszczalna Stawki Podatku (W z³otych)masa ca³kowita (w tonach)

Nie mniej ni¿ Mniej œ jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z Inne systemy zawieszenie osi jezdnych
ni¿ ieszeniem uznanym z r6wnowatne

Dwie osie

12 13 840,00 890,00

13 .14 890,00 940,00

14 15 940,00 990,00

1.050,00 1.270,00

Trz osie

12 17 1.100,00 1.150,00

17 19 1.250,00 1.300,00

19 21 1.350,00 1.400,00

21 23 1.460,00 1.510,00

23 25 1.560,00 1.610,00

1.660,00 1.710,00
Cztery osie i wiêcej

1.760,00 1.810,00

25 27 1.870,00 1.920,00

27 29 1.970,00 2.020,00

29 31 2.070,00 2.470,00
"-;".""'"

31 2.170,00 2.470,00

przewo adkowice
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Stawki
podatku od œrodków transportowych

Ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ (
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton.

ie~ poja.zdu, nacisk Stawka podatku (W z³otych)
na siod³o I
opuszczalna masa e³ " t Œ " I"

EURO I b P t ³a³kowita (w tonach) p nla normy czys o CI spa In u ozos a e
osiada katalizator

Do 10 'at i w³¹cznie i ka¿dym nacisku na siod³o

d3,5iponi¿ej12 1.100,00 1.150,00

~

Powy¿ej 10 lat i ka¿dym naci,sku na siod³o

d 3,5 i poni¿ej 12 1.200,00 1.250,00

przewodn~ ~~miny Sadkowice

~~
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Stawki
podatku od œrodków transportowych

Ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ (
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna
masa ca³kowita zespo³u Stawki podatki ( w z³otych)
pojazdów ci¹gnik siod³owy
+ naczepa + ci¹gnik
alastowy + przyczepa (w

onach)

Nie mniej ni¿ Mniej ni¿ œ jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
neumatycznym lub zawieszeniem uznanym za

równowa¿ne

Dwie osie

~

18 1.460,00. 1.510,00

18 25 1.510,00 1.560,00

25 31 1.560,00 1.610,00

31 1.610,00 1.950,00

Trzy osie i wiêcej

36 .' 40 1.660,00 1.740,00

40 1.740,00 2.520,00

Przewod iny Sadkowice
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