
ZALACZNIK

DO UCHWALy NR XV/50/OJ

Z DNIA 28.11.2003

Podatek od srodków transportowych wynosi rocznie:

1.od samochodu ciezarowego o dopuszczalnej masie calkowitej:
al od 3,5t do 5,5t wlacznie
bl powyzej 5,5t do 9t wlacznie
ci powyzej 9t

612,- zl
1.020,- zl
1.224,- zl

2.od ciagnika siodlowego lub balastowego przystosowanego do uzywania lacznie z naczepa
lub przyczepa o dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazdów od 3,5t i ponizej 12t

1.428,- zl

3.od przyczepy lub naczepy, które lacznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalna
mase calkowita od 7t i ponizej 12t, z wyjatkiem zwiazanych wylacznie z dzialalnoscia
rolnicza prowadzona przez podatnika podatku rolnego 1.224,- zl

4.od autobusu
al do 15 miejsc
bl powyzej 15 do 3Omiejsc
ci powyz~j30 miejsc

1.020,- zl
1.428, - zl
1.537,- zl

5.od samochodu ciezarowego o dopuszczalnej masie calkowitej równej lub wyzszej niz 12t:

stawka podatku

dopuszczalna masa
calkowita
w tonach

os jezdna (osie jezdne) z
zawiesz.pneumat. lub zaw.
uznanym za równowazne

inne systemy. .
zaWieszenia

osi jezdnych

12

mniej niz
dwie osie

2.336,- zl
trzy osie

2.336,- zl
cztery osie i wiecej

2.336,- zl

2.336,- zl

nie mniej niz;

12 2.336,- zl

12 2.452,80 zl



6.od ciagnika siodlowego lub balastowego przystosowanego do uzywania lacznie z naczepa
lub przyczepa o dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazdów równej lub wyzszej niz 12
ton:

stawka podatku

dopuszcz. masa calkowo
zesp. pojazdów: ciagnik
siodl.+naczepa, ciagnik
balast.+przyczepa
(w tonach)

os jezdna (osie jezdne) z
zawiesz.pneumat. lub zaw.
uznanym za równowazne

inne systemy. .
zaWieszenIa

osi jezdnych

nie mniej niz; mnIej nIZ

12

dwie osie

1.805,- zl
trzy osie

2.336,- zl

1.937,76 zl

12 2.548,65 zl

7.od przyczepy lub naczepy, które lacznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalna
mase calkowita równa lub wyzsza niz 12 ton, z wyjatkiem zwiazanych wylacznie z
dzialalnoscia rolnicza prowadzona przez podatnika podatku rolnego:

stawka podatku

dopuszcz. masa calkowo
zespolu pojazdów:
naczepa/przyczepa
+pojazd silnikowy
(w tonach)

os jezdna (osie jezdne) z
zawiesz. pneumat. lub zaw.
uznanym za równowazne

inne systemy. .
zaWieszenIa

osi jezdnych

nIe mnIej nIZ; mnIej nIZ

37

jedna os
1.428,-zl

dwie osie
1.428,- zl
1.805,- zl

trzy osie
1.428,- zl
1.805,- zl

1.428,-zl12

12
37

37 1.428,-zl
1.805,- zl

12
37

1.~28,- zl
1.805,- zl



W projekcie uchwaly zastosowano stawki podatku o 2% wieksze w stosunku do roku 2003.
Porównanie stawek podatku od srodków transportowych na 2004 rok z rokiem 2003
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Srodek transport. Stawki 2003 Stawki 2004 % wzrostu Maksym. stawka
z obwieszczenia

Sam.ciezar. o 600,- zl 612,- zl 2 620,51 zl

Idop.masie calk
od 3,5t do 5,5t
Sam.ciezar. o 1.000,- zl 1.020,- zl 2 1.034,17 zl

dop.masie calk.
pow.5,5t do 9t
Sam.ciezar. o 1.200,- zl 1.224,- zl 2 1.241,0 l zl

dop.masie calk
pow. 9t
Sam.ciezar. o 2.290,- zl 2.336,- zl 2 2.368,25 zl

dop.masie calk. 2.290,- zl 2.452,80 zl 7
od 12t

Od ciagn. siodl. 1.400,- zl 1.428,- zl 2 1.447,84 zl
lub balast.o

dop.mas.calk. od
3,5t i pon.12t
Od ciagn.siodl. 1.770,- zl 1.805,- zl 2 1.830,48 zl
lub balast.o 1.770,- zl 1.937,80 zl 9

dop.mas.calk. od 2.290,- zl 2.336,- zl 2 2.368,25 zl
12t 2.290,- zl 2.548,65 zl 11

Od przycz.lub 1.200,- zl 1.224,- zl 2 1.241,01 zl

nacz. o dop.
masie calk.od 7t

do pon.12t
Od przycz. lub 1.400,- zl 1.428,-zl 2 1.447,84 zl
nacz. o .
dop.masie calk.
od 12t do 36t

Od przycz. lub 1.770,- zl 1.805,- zl 2 1.830,48 zl
nacz. o

dop.masie calk.
pow.36t

I Od autobusudo 1.000,- zl 1.020,- zl 2 1.447,84 zl
15miejsc
Od autobusu 1.400,- zl 1.428,- zl 2 1.830,48 zl
pow.15 do 30
miejsc
Od autobusu 1.507,- zl 1.537,- zl 2 1.830,48 zl
pow. 30 miejsc



Wyliczenie wysokosci podatku od srodków transportowych na 2004 rok przy zastosowaniu
h stawek
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Srodek transp. Ilosc pojazdów na stawka Kwota podatku
terenie gminy

Sam.ciezar.o 3 612,- zl 1.836,- zl

dop.masie calk od
3,5t do 5,5t
Sam.ciezar. o 4 1.020,- zl 4.080,- zl

dop.masie calk.
pow.5,5t do 9t
Sam.ciezar. o 5 1.224,- zl 6.120,- zl
dop.masie calk.pow.9t
Sam.ciezar. o 3 2.336,- zl 7.008,- zl

dop.masie calk. od
12t

Ciagn.siodl. lub O 1.428,- zl 0,- zl

balast.o dop.mas.calk.
od 3,5t i pon.12t
Ciagn.siodl. lub O 1.805,- zl 0,- zl

balast.o dop.mas.calk O 2.336,- zl 0,- zl
od 12t

Przycz. lub nacz. o 2 1.224,- zl 2.448,- zl

dop.masie calk. od 7t
do pon.12t
Przycz. lub nacz. o 2 1.428,- zl 2.856,- zl

dop.masie calk. od
12t do 36t

Przycz. lub nacz. o O 1.805,- zl 0,- zl

dop.masie calk.
pow.36t.
Autobusy do 15 4 1.020,- zl 4.080,- zl

mIejsc
Autobusy pow.15 do 2 1.428,- zl 2.856,- zl

30 miejsc
Autobusy pow.30 11 1.537,- zl 16.907,- zl

miejsc
Lacznie 36 48.191,-zl


