Załącznik do uchwały Nr XXI/185/2012
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 21 listopada 2012 r.

WYSOKOŚĆ ROCZNYCH STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
OBOWIĄZUJACYCH NA TERENIE GMINY MIERZĘCICE W 2013 ROKU

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
Dopuszczalna masa całkowita

Stawka (w zł)

od

do

powyżej 3,5 tony

5,5 tony włącznie

724,00

powyżej 5,5 tony

9 ton włącznie

1058,00

powyżej 9 ton

12 ton

1336,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
od

do

Osie z zawieszeniem
pneumatycznym lub
uznane za
równoważne ( w zł)

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych (w zł)

DWIE OSIE
12 ton

poniżej 15 ton

15 ton

1390,00

1446,00

1558,00

1648,00

2004,00

2058,00

2392,00

2514,00

TRZY OSIE
12 ton

poniżej 25 ton

25 ton

CZTERY OSIE I WIĘCEJ
12 ton

poniżej 25 ton

25 ton

2448,00

2560,00

2782,00

2994,00

2. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do użytkowania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
Dopuszczalna masa całkowita

Stawka (w zł)

od 3,5 tony – poniżej 12 ton

1336,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów:
Ciągnik siodłowy + naczepa
Ciągnik balastowy +naczepa
od

do

Osie z zawieszeniem
pneumatycznym lub
uznane za równoważne
( w zł)

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych ( w zł)

DWIE OSIE
36 ton włącznie

12 ton
powyżej 36 ton

1880,00

2014,00

2280,00

2304,00

TRZY OSIE I WIĘCEJ
36 ton włącznie

12 ton
powyżej 36 ton

2136,00

2258,00

2514,00

2948,00

3. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton i poniżej 12 ton:
Dopuszczalna masa całkowita

Stawka ( w zł)

od 7 ton– poniżej 12 ton

1002,00

b) równą lub wyższa niż 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów:
Naczepa lub przyczepa + pojazd silnikowy
od

do

Osie z zawieszeniem
pneumatycznym lub
uznane za równoważne
(w zł)

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych ( w zł)

JEDNA OŚ
25 ton włącznie

12 ton
powyżej 25 ton

822,00

946,00

834,00

1056,00

1502,00

1446,00

2014,00

2148,00

DWIE OSIE
36 ton włącznie

12 ton
powyżej 36 ton

TRZY OSIE I WIĘCEJ
36 ton włącznie

12 ton
powyżej 36 ton

1168,00

1336,00

1558,00

1670,00

4. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc siedzenia:
Liczba miejsc

Stawka ( w zł)

mniejszej niż 30 miejsc

1246,00

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1970,00

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Twardoch

