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U C H W A Ł A  NR   241/XXV/09 
RADY GMINY  CZERNICE BOROWE 

z dnia 03 grudnia 2009 r. 
 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  oraz 
zwolnień w tym podatku 
 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591 z późn.zm.) 
 oraz  art.10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i 
opłatach lokalnych¹ (Dz.U.z 2006 r Nr 121 , poz.844 z późn. zm.)  
Rada Gminy Czernice Borowe  u c h w a l a , co następuje: 

 
§  1 

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych : 
  
b) Od samochodów cięŜarowych nie posiadających katalizatora , 

jak teŜ certyfikatu EURO – wykorzystywanych   
do innych celów niŜ działalność rolnicza      
o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

  
a) powyŜej 3,5 ton do 5,5 tony włącznie      - 301 zł , 
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie      - 1 024 zł, 
c) powyŜej 9 ton  i poniŜej 12 ton      - 1 326 zł, 

 
2. Od samochodów cięŜarowych posiadających katalizator , 
oraz od samochodów cięŜarowych posiadających certyfikat  
EURO -  wykorzystywanych   
do innych celów niŜ działalność rolnicza      
o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 
 

a) powyŜej 3,5 ton do 5,5 tony włącznie      - 241 zł , 
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie      - 965 zł, 
c) powyŜej 9 ton  i poniŜej 12 ton      - 1 207 zł, 
 

3. Od samochodów cięŜarowych wykorzystywanych   
wyłącznie do działalności  rolniczej      
o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 
 

a) powyŜej 3,5 ton do 5,5 tony włącznie      - 150 zł , 
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie      - 512 zł, 
c) powyŜej 9 ton  i poniŜej 12 ton      - 663 zł, 
 

4.Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu 
równej lub wyŜszej niŜ 12 ton zgodnie z załącznikiem Nr 1. 
 
5. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych   
do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą nie posiadających  
katalizatora jak teŜ certyfikatu EURO  
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
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a) od 3,5 ton do 5,5 tony włącznie      - 723 zł , 
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie      - 1086 zł, 
c) powyŜej 9 ton  i poniŜej 12 ton      - 1 448 zł, 

 
6. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych  do uŜywania  
łącznie z naczepą lub przyczepą posiadających katalizator oraz od ciągników  
siodłowych lub balastowych  przystosowanych do uŜywania 
łącznie z naczepą lub przyczepą posiadających certyfikat  
EURO o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
 

a) od 3,5 ton do 5,5 tony włącznie      - 506zł , 
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie      - 760zł, 
c) powyŜej 9 ton  i poniŜej 12 ton      - 1 013 zł, 

 
7.Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do 
 uŜywania łącznie z naczepą  lub przyczepą  o dopuszczalnej masie całkowitej 
 zespołu pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton  zgodnie  z załącznikiem Nr 2. 

   
8. Od przyczep lub naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
 dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniŜej 12 ton, z wyjątkiem 
 związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
 podatnika podatku rolnego:        -  362 zł 

  
9.Od przyczep lub naczep,  z wyjątkiem  związanych  
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika  
podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają  
dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów równą lub wyŜszą niŜ 12 ton zgodnie   
z załącznikiem     Nr 3. 
 
10.Od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia: 
a) mniejszej niŜ 30 miejsc        -   965 zł 
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc       - 1689 zł  

§  2 
Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy o liczbie miejsc do siedzenia 
mniejszej bądź równej  17. 

§  3 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§  4 
1.Traci moc uchwała Nr 164/XVII/08 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 12 grudnia 2008 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz 
zwolnień w tym podatku.  

                                                                        §5 
 
1.Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 01 stycznia 2010 roku. 
2.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 
      Przewodniczący Rady Gminy 
      /-/ Tadeusz Bastkowski 
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____________________ 
¹ Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1.) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi ( Dz. U rz. WEL 368 z 17.12.1992), 
2.) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowanie niektórych typów infrastruktury przez 
pojazdy cięŜarowe (Dz. Urz. WEL 187 z 20.07.1999). 
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą 
Polską członkostwa w Unii Europejskiej- dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne. 


