PROJEKT 


Uchwała Nr       /2006
Rady Gminy w Żabiej Woli 
z dnia 

w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych

	Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 i art. 12b ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 121 poz. 844 z 2006 r. z późn. zm.)

§ 1

	Określa się roczne stawki podatku od posiadania środków transportowych:
	od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od roku produkcji , dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko według stawek określonych w załączniku 1 do niniejszej uchwały  


	od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały


	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, w zależności od roku produkcji, dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływy na środowisko według stawek określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały 


	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 w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

 
	od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od roku produkcji i dopuszczalnej masy całkowitej według stawek określonych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały


	od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością  rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały


	od autobusów w zależności od roku produkcji, liczby miejsc do siedzenia oraz jego wpływu na środowisko według stawek określonych w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.


§ 2

		Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobus będący mieniem komunalnym Gminy.
§ 3

	Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4

		Traci moc uchwała Nr  53/2005 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 5
	
		Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku oraz podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w sołectwach.
Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy nr    /2006
z dnia

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1

Rok produkcji i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)
Stawki podatku (w złotych) planowane na 2007 r.                                            (stawki obowiązujące w 2006 r.)
Stawka podatku         (w złotych) maksymalna

Spełnia normy czystości spalin (posiada certyfikat Euro 1, Euro 2, Euro 3 bądź katalizator) 
pozostałe
 
1
2
3
4
samochody wyprodukowane do 31 grudnia 1992 r.:
od 3,5 do 5,5 włącznie 
planowane 315,00                                               (obowiązująca w 2006 r.) 315,00
350,00      350,00
622,40
powyżej 5,5 do 9 włącznie
planowane 495,00                                               (obowiązująca w 2006 r.) 495,00
550,00      550,00
1037,30
powyżej 9 i poniżej 12
planowane 585,00                                               (obowiązująca w 2006 r.) 585,00
650,00      650,00
1244,70
samochody wyprodukowane po 1 stycznia 1993 r.:
od 3,5 do 5,5 włącznie 
planowane 297,50                                            (obowiązująca w 2006 r.) 315,00
350,00      350,00
622,40
powyżej 5,5 do 9 włącznie
planowane 467,50                                             (obowiązująca w 2006 r.) 495,00
550,00      550,00
1037,30
powyżej 9 i poniżej 12
planowane 552,50                                            (obowiązująca w 2005 r.) 585,00
650,00      650,00
1244,70






















Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy nr    /2006
z dnia

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 2

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)
Stawki podatku (w złotych) minimalne                          (stawki obowiązujące w 2006 r.)
Stawka podatku     (w złotych) maksymalna
Nie mniej niż
Mniej niż
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
 
1
2
3
4
5
Dwie osie
2375,30
12
13
(min.) 0                                                           (obowiązująca w 2006 r.) 670,00
127,55        670,00

13
14
(min.) 127,55                                              (obowiązująca w 2006 r.) 690,00
352,56      690,00

14
15
(min.) 352,56                                              (obowiązująca w 2006 r.) 710,00
496,68      710,00

15
 
(min.) 496,68                                            (obowiązująca w 2006 r.) 1260,00
1124,01   1260,00

Trzy osie

12
17
(min.) 127,55                                            (obowiązująca w 2006 r.) 1260,00
221,90      1260,00

17
19
(min.) 221,90                                              (obowiązująca w 2006 r.) 1280,00
455,20    1280,00

19
21
(min.) 455,20                                            (obowiązująca w 2006 r.) 1300,00
591,04    1300,00

21
23
(min.) 591,04                                            (obowiązująca w 2006 r.) 1320,00
910,40    1320,00

23
25
(min.) 910,40                                            (obowiązująca w 2006 r.) 1580,00
1415,37   1580,00

25
 
(min.)910,40                                            (obowiązująca w 2006 r.) 1580,00
1415,37   1580,00

Cztery osie i więcej

12
25
(min.) 291,04                                            (obowiązująca w 2006 r.)1580,00
599,34    1580,00

25
27
(min.) 599,34                                            (obowiązująca w 2006 r.) 1600,00
935,28    1600,00

27
29
(min.) 935,28                                            (obowiązująca w 2006 r.) 1660,00
1484,84   1660,00

29
31
(min.) 1484,84
(max.) 2375,30                                                                            (obowiązująca w 2006 r.) 2400,00
2202,37
2375,30   2452,80

31
 
(min.) 1484,84
(max.) 2375,30                                           (obowiązująca w 2006 r.) 2400,00
2202,37 2375,30   2452,80



Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy nr    /2006
z dnia

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 3

Rok produkcji i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)
Stawki podatku (w złotych) planowane na 2007 r.                                            (stawki obowiązujące w 2006 r.)
Stawka podatku         (w złotych) maksymalna

Spełnia normy czystości spalin (posiada certyfikat Euro 1, Euro 2, Euro 3 bądź katalizator) 
pozostałe
 
1
2
3
4
ciągniki siodłowe wyprodukowane do 31 grudnia 1992 r.:
od 3,5 i poniżej 12
planowane 900,00                                               (obowiązująca w 2006 r.) 900,00
1000,00      1000,00
1452,20
samochody wyprodukowane po 1 stycznia 1993 r.:
od 3,5 i poniżej 12
planowane 850,00                                            (obowiązująca w 2006 r.) 900,00
1000,00      1000,00
1452,20





























Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy nr    /2006
z dnia

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 4

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciagnik siodłowy + naczepa     (w tonach)
Stawki podatku (w złotych) minimalne         (stawki obowiązujące w 2006 r.)
Stawka podatku     (w złotych) maksymalna
Nie mniej niż
Mniej niż
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Do 36 ton
Powyżej 36 ton
1
2
3
4
5
6
Dwie osie
1835,90
2375,30
12
18
(min.) 0                                     (obowiązująca w 2006 r.) 1100,00
34,22      1100,00


18
25
(min.) 238,50                            (obowiązująca w 2006 r.) 1200,00
431,36    1200,00


25
31
(min.) 502,90                            (obowiązująca w 2006 r.) 1300,00
825,38    1300,00


31
 
(min.) 1268,14
(max.) 1835,90                          (obowiązująca w 2006 r.) 1800,00
1739,92
1835,90  

1937,76


Trzy osie i więcej


12
40
(min.) 1118,82
(max.) 1835,90                                              (obowiązująca w 2006 r.) 1936,00
1547,06
1835,90   

1936,00


40
 
(min.) 1547,06 
(max.) 2375,30                                             (obowiązująca w 2006 r.) 2400,00
2288,44
2375,30   

2505,05















Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy nr    /2006
z dnia

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 5

Rok produkcji i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)
Stawki podatku (w złotych) planowane na 2007 r.                                            (stawki obowiązujące w 2006 r.)
Stawka podatku         (w złotych) maksymalna
1
2
3
4
Przyczepy i naczepy wyprodukowane do 31 grudnia 1992 r.:
od 3,5 i poniżej 12
planowane 315,00                                                                        (obowiązująca w 2006 r.) 315,00
1244,70
samochody wyprodukowane po 1 stycznia 1993 r.:
od 3,5 i poniżej 12
planowane 350,00                                                                     (obowiązująca w 2006 r.) 350,00
1244,70
































Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy nr    /2006
z dnia

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 6

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa lub przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)
Stawki podatku (w złotych) minimalne     (stawki obowiązujące w 2006 r.)
Stawka podatku     (w złotych) maksymalna
Nie mniej niż
Mniej niż
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Do 36 ton
Powyżej 36 ton
1
2
3
4
5
6
 Jedna oś
1452,20
1835,90
12
18
(min.) 0                                      (obowiązująca w 2006 r.) 360,00
22,82        360,00


18
25
(min.) 159,69                              (obowiązująca w 2006 r.) 400,00
587,23      400,00


25
 
(min.) 287,23                              (obowiązująca w 2006 r.) 570,00
503,94      570,00


Dwie osie


12
28
(min.) 188,73                              (obowiązująca w 2006 r.) 600,00
277,90      600,00


28
33
(min.) 550,60                              (obowiązująca w 2006 r.) 850,00
763,17      850,00


33
38
(min.) 763,17                            (obowiązująca w 2006 r.) 1300,00
1159,26  1300,00


38
 
(min.) 1031,72                          (obowiązująca w 2006 r.) 1700,00
1526,32  1700,00


Trzy osie i więcej


12
38
(min.) 607,63                      (max.) 1452,20                           (obowiązująca w 2006 r.) 1531,00
846,11    1452,20 

  1531,00


38
 
(min.) 846,11                            (obowiązująca w 2006 r.) 1700,00
1149,93  1700,00











Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy nr    /2006
z dnia

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 7

Rok produkcji i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)
Stawki podatku (w złotych) planowane na 2007 r.                          (stawki obowiązujące w 2006 r.)
Stawka podatku         (w złotych) maksymalna

Spełnia normy czystości spalin             (posiada certyfikat Euro 1, Euro 2, Euro 3 bądź katalizator) 
pozostałe
 
1
2
3
4
autobusy wyprodukowane do 31 grudnia 1992 r.:
mniej niż 30 miejsc
planowane 810,00                                                           (obowiązująca w 2006 r.) 810,00
900,00        900,00
1452,2
równej lub wyższej niż 30 miejsc
 planowane1377,00                                              (obowiązująca w 2005 r.) 1377,00
1530,00      1530,00
1835,9
autobusy wyprodukowane po 1 stycznia 1993 r.:
mniej niż 30 miejsc
planowane 765,00                                            (obowiązująca w 2005 r.) 810,00
900,00      900,00
1452,2
równej lub wyższej niż 30 miejsc
planowane 1300,50                                              (obowiązująca w 2005 r.) 1377,00
1530,00    1530,00
1835,9


