
fińnA $M|NV LE[|Ncll'd;
ui .  PartFantÓW 3.05-1 l l5 Leoncin

UCHWAŁA Nr xDV93/11
RADY GMINY LEONCIN
z dnia23 listoPada20Il t.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie

gminY Leoncin

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tj. Dz,IJ. z fOOlr. Nr 142, poi,tsst z yóin. T),.,:Tart. 
10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12

stycznia 1991 roku o p"a"*u"h i opłatach lokalnych') (Dz. U. zfOtO r. Nr 95,poz. 613;Nr

96,poz' 620)-uchwala się co następuje:

$ 1. określa się wysokośó rocznych stawęk podatku od środkow transportowych:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszcza\nej masie całkowitej powyżej 3,5 ton

i poniżej If tonzgodnie z zaŁącznikiem Nr 1

2. od samochodów ciężarowych o dopuszcza|nej masię całkclwitej równej'lub wyższej

rif If ttrn zgodnie zzałącznikiem Nr 2

3. od oiągnika siod|owego lub balastowcgo przystosowancgo do uŻywania łącznic

z naczepą lrrb przyczepą o dop,,s,c'ilnej masie całkowitej zespołu pojazdów

od 3,5 ton i poniżej 12 ton . I I48,00zŁ

4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania Łącznie

z naczepąIub przyczepą o dopuszcza1''"i -u'i. całkowitej zespołu pojazdow równej

lub wyziĄ ntźvton zgodniezzałącznikiemNr 3

5. od przyczepy lub naczepy, które Łącznie z pojazdem silnikowym posiadają

dopuszczalną masę całkowitą J z ton.i ponizej 
.I2 

ton, z wyjątkiem zwiryanych

wyŁącznie L aiłututnością rolniczą prowadżoną przez podatnika podatku

rolnego - 894,00 zł

,Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspó|not Europejskich:

1) dyrektywy szlóó]EŃó '-onia.z.grjonia,róóz i. w sprawib uśtinowńnla wspó|nych zasad dla niektórych typów

transpońu kombinowanego towarów .ięj.vl-.-,i.t*ilT.1191191'1mi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.,|2.1992),

2) dyrektywy tggóńznrue źdni^ll czenl,,cj 1999 r. w sprawie pouiórJ'nla opłat za użytkowanie niektórych typów

infrastruktury ii".płpiav ciężarowe'(D-z. Uz. WE L1B7 z20.07.1999).

Dane dotycząc" ogbJńl",;r_tń piawa urrii európejskiej, zamieszczone w ńinieiszeJ ustawie - z dniem uzyskania przez

Rzeczpospo|itą Polską członkostwa w Unii europójs.t<iej - dotyczą ogłoszenia tyón artow w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej - wydanie specjalne'



W"
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6. od ptzyczepy lub naczepy, które łącznte z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą równą |ub vtyŻsząniŻ 12 ton, z wyjątkiem nvięanych
wyłącnie z działa|nością rolniczą ptowadzoną przez podatnika podatku rolnego
zgodnie zzałączni|<tem Nr 4

7. od autobusu,w zaleŻności od |iczby miejsc do siedzenia :
a/ mniej ruŻ30 miejsc - | 094,00 zł'
b/ równej lub wyższej nii30 miejsc - 1 376,00 zł

$ 2. Traci moc uchwała Nr Lvl45ll0 Rady Gminy Leoncin z dnia 10 listopada 2010 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

$ 3. Uchwała wchodzi w Ęcie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku :
Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowią7ującą od dnia 1, stycznia 2012 i
roku.

Przewodnic"ałffiay Gminy

ArkadiusĄasiński



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XDV93/11
RADY GMINY LEONCIN
zdnia 23 listopada20II r.

Stawki podatku dla samochodów cięiarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyiej
3,5 ton i poniiej 12 ton

D opuszczalna masa całkowita
lw tonacV

Stawki podatku lw złotycW

powyżej 3,5 do 5,5 wł'ącznie 454,00

powyżej 5,5 do 9 włącznie 734,00
powyżej 9 iponiiĄ 12 894,00

dy Cminy

Arkadiusz siński
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Stawki podatku
|ub v,ryŻszej niz

ZałącznlkNr 2
do Uchwały Nr XIX/93I11
RADY GMINY LEONCIN
zdnia 23 listopada}}Il r.

dla samochodów cięzarowych o dopuszcza|nej masie całkowitej równej
12 ton /max.2,978,53 złl

Liczba osi i dopus zczalna
masa całkowita w tonach Stawki podatku lw złotych l

Nie mniej
niz

Mniej niż oś jezdna z zawięszeniem
pneumatyc zny m lub zawieszeniem
uznanym zarównowaŻne

g4lJ,00

Inne systemy
zawieszenia

Dwic osie

12 t ls 1095;Ó0
15 1175,00 1136,00

I rzv osle
t -|2 | |7|q48 , Ó ' l

I7 2I 1095,00
1229,00

1229,00
21 23 13 88,00
ZJ 1388,00 2136,00

Cztery osie i więcej
t2 27 1496,00 1790,00
27 29 1790,00 2257,00
29 2257,00 2912,00

Przewodniczącytr$ady Gminy
/v ,  \

Arkadiuszffi\.inrr.i



ZałącznikNr 3
do Uchwały Nr XIX/93/11
RADY GMINY LEONCIN
z dnia 23 listopada}9ll r.

Stawki podatków dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uzywania
łącznie z naczepą|ub przyczepą o dopuszcza|nej masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyższej niŻ |2ton

Liczba osi i dopuszczaLna
masa całkowita zespołu
pojazdów/w tonach/ Stawki podatku lw złotycW

Nie mniej Mniej nii oś jezdnalo sie jezdnel z zawieszeniem
pneumatyc znym lub zawieszeniem
uznanymzatównowaŻnę

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

Dwie osie
t f 18 r47,00 r47,00
18 25 374,00 654,00
25 31 775,00 1269,00
3t 1923,00 2377,00

Trzy osie
I2 40 1696,00 2350,00

40 2364,00 2912,00

Przewodnicząc{}a{r Gminy

ArkadiusĄiński



ZałącznlkNr 4
do Uchwały Nr XIX/93/11
RADY GMINY LEONCIN
z dnia 23 listopadaZ}II r.

Stawki podatku odprzyczepy lub naczępy' które łącznie zpojazdami silnikolvymi posiadają
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyzszą niz 7f ton, z wyjątkiem związanych
vtyłącznie z działa|nością rolniczą prowadzonąprzęzpodatnika podatku rolnego

Liczba osi i dopus zczalna masa
całkowita zespołu pojazdów /w
tonach/ Stawka podatku l w zŁotycW

Nie mniej
ntz

Mniej niż oś j ezdna z zavtieszęnięm
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznany m za
równowazne

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

Jedna oś

T2 18 227,00 361,00
t8 fs 281,00 44r,00
f5 441,00 775,00

Dwie osie

l 2 28 293,00 427,00
28 a a

J J 841,00 1r62,00
a a
J J 38 1r62,00 1763,00

38 1576,00 2216,00
Trzy osie

12 38 92r,00 1295,00
38 1295,00 1736,00

Przewo dnic'u.,firyą, Gminy

Arkadiuszff*,n.*


