
UCHWAŁA NR 239lxxxilIl20l2
RADY MIEJSKIEJ W SIERPCU

z clnia 2S listopada 2012r.

w sprawic: ustalenia stawck podatku od środków transportowych na 2013 rok.

Na podstawie aft. l8 ust' 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca l990 r' o samorządzie gminnynr (tekst jedriolity: Dz.U.
z 2001 r' Ni lłz' poz. 1591., z 200Ż r. Nr 23, poz' 220, Nr 62, poz. 558, Nr l l3. poz. 984, Nr l53, poz. 1Ż11,Nr2l'4,
poz. J806; z 2003 r. Nr 80, poz. 7l7, Nr l62, poz' i568; zŻ004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, zŻ005 r.
Ńr l72, poz. 14411zŻ006 r. Nr 17' poz. 128,Nr 18l, poz. 1337; z2007 r' Nr48, poz.327, Nr l38, poz' 974, Nr 173,

poz' l218; z 2008 r. Nr 180, poz' 1111' Nr 2Ż3 ' poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ' Nr l57, poz. 1241 z 2010 r'

Ńr 28, poz. l42, NL 28' poz. |46' Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz.230, z 20l l r. Nr 177, poz.679, Nr l34, poz' 771,Nr Ż1

poz' l l3' Nr 134'poz. 171 'Nr2|7,poz' l281' Nr l49, poz' 887'zŻ01Żr. poz.561') iań' l0 ust. 1 i2 ustawy zdnta12
stycznia l99l r' o podatkach i opłatach lokalnych| (tekstjedrlolity: Dz.\]' z2010 r' Nr 95, poz. 613' Nr 96, poz' 620, Nr
Żż5. poz. 1461,w2Ż6poz. I475' z 2011 r' Nr' 102, poz. 584' Nr 1IŻ,poz.654, Nr 171, poz. l016, Nr 232, poz' l318)

Rada M iejska uch\Vala. co następujc:

$1

lJslala się roczny podalek od środków transportolvych w wysokości podanej w Załącznikach Nr 1,2'3

do niniejszej uchwały.

I. od sarnochodów ciężarowych o dopuszczalnei masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznic:
o) powyżej 9 ton do ponizą IŻ ton włącznie:

a) po\'Vyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:
b) porvyżc.i 5.5 tony do 9 ton włącznie:
c) powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton:

II. od sarnochoclór.v ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatł(ach i opłatach

lokalnych o dopuszczalnej rrrasie całkowitej równej i wyższej niŻ 12 ton w zależności od osi,

tlopuszczalnej masic całkowitej pojazdu i rodzaju ZawieSZenia według stawek określonych

w załącznikach Nr 1 do niniejszej uchwały.

III. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do użyr,vania łącznie z naczepą

lub prz'yczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdórv:

567,00 zl.
854'00 zł.

1.139'00 zł.

567,00 zł.
854'00 zł.

1.139'00 zł'

IV. od ciągrrikórł' siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 przystosowanych

do uzywania Łącznie z naczepą lub przyczepą według stawek określonych w Załączniktl nr Ż

do niniejszej uchwały.

Ninlęjsza usta$'a dokonLlje w Zakręsie slvolej regulacjiNdrcŻenia następtl]ąc)'ch dyrcktyw WspólDot Europejskich:

między pańslwami czlol]kowskinli (]lZUrZ wE L368 z ]7.l2 l992).

2) dv;ktyirY l999/óZlwE z dnia l7 częr\Ąca l999 r' t! sprawie pobięrania oplal za uŻytl(owania niektórych lypów infraslruktury przeŻ pojazdy cięŻarowc

!U/Ur, \\'' l l8-'?'0l'- l00Ąl

\! Unii l_:Uropc)skiel dol}cŻ4 ogloszenia l}'ch aklóN w Dzi€nniku Urzędo\Yynr LJnii Europc]skieJ - wfdanie spccialne'



V. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdęm silnikowym posiadają dopuszczalną masę

oałkowitą od 7 ton i ponizej 12 lon, z wyj ątkiern z:wiązanych wyłącznie z działa|nością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 

607,01) zl.

VI. od przyczep inaczep, o których mowa w art. 8 pkt6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
(z wyjątkiern zlviązanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku

rolnego) według stawek określonych w załącznlku Nr 3 do niniejszej uchwały.

vII. od autobusów :

a) o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30:

b) równej lub wyższej niż 30:

1.106'00 zł.
2.153'00 zł'

s2

Podatek od środków transpońowych płatny jest w dwóch ratach w kasie Urzędu Miejskiego
lub na konto Urzędu Miejskiego w banku PEKAO SA I o/Sierpc

Nr konta l0 lŻ40 3204 11ll 000029052'770

s3

Traci nroc uchwała nr 153lXYilIlŻ011 Rady Miejskiej w Sierpcu z dnta 30 listopada 20i 1r.

w sprawie podatku od środków transportowych na 2012 rok'

$4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

$s

Uchwała wchodzi w życie po upłyr,vie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Mazor'vieclriego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2013 r.

{:} r'i: i ljv t) i'J r {-- ::.r\il \
rl A, /



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 239lXXXilIl20l2
Rady Miej skiej w Sierpcu
z dnia 28 listopada 2012r.

STAWI(I PODATKU DLA PoJAZDOW OKREŚLONYCrI
W ART. 8 PKT 2 USTAWY

Liczba osi
i dopuszczalna masa całkowita

( tonach)

Stawka Rady Miejskiej
na 2013 r.

Nie mniej niż Mniej niż

Oś jezdna ( osie jezdne) z
zawieszeniem

pneumaĘcznym lub
zawieszeniem uznanym za

równoważne

Inny system zawieszenia osi

.jezdnych

I 2 4

Dwie osie

12 13 2.137,00 2.r42,00

13 14 2.r37,00 2.r42,00

I4 15 Ż.201 ,00 Ż'211'00

l5 2'Ż76,00 2.280,00

'f rzy osie

I2 17 Ż.41I'00 Ż'473,00

1'.7 19 2.47 r,00 2.4'73.00

t9 21 ? 55? 00 Ż'554'00

21 Ż3 Ż'552'00 2.554,00

2i 25 2.5 52,00 7 55rt nO

Ż5 2.630,00 2.63 3,00

Cztcry osie i więcej

12 25 2.805,00 2.807,00

25 21 2.805.00 2.807.00

2"1 Ż9 Ż.897 
'00

2.899.00

29 31 2.897,00 2.899,00

3l 2'9Ż9'00 2.929,00

PRZi.VV. icZĄĆY
PĄD'1 "l

N! itreir {)ltrt tr1i"t/aa



ZałącznikNr 2 do Uchwały Nr 239lXXXIIIl20l2
Rady Miejskiej w Sierpcu
z dnia 28 listopada 2012r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDOW OKREŚLONYCH
W ART. 8 PKT 4 USTAWY

Liczba osi
i dmc zespołu pojazdów:

ciągnik siodlowy + naczepa'
ciągnik balastowy + przyczepa

(w tonach)

Stawka Rady Miejskiej
na 2013 r.

Nie mnic j niż Mniej niż

oŚ jezdna ( osie jezdne)
z zawieszcniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem

uznanYm za równoważne

Inny system zawieszenia
osi iezdnych

I 2 J 4

Dwie osie

I2 18 205 I,00 2052,00

l8 Ż5 205 1,00 205Ż,00

25 3l Ż117,00 21 1 8,00

31 2 1 53,00 2153,00

Trzy osie

t2 40 21s3,00 2153,00

40 2523,00 2786,00

F'l FąZ FWf} I'] N lcŻĄa}v



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 2391XXXI-II120I2
Rady Miej skiej w Sierpcu
z dnia 2S listopada 2012r.

STAwKi PoDATKU DLAPRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH
W ART. 8 PKT 6 USTAWY

i.:, R Z L- !\r'il !l rn I i: Z l\L' v
RA|-]V lł l

Liczba osi
i dopuszczalna masa calkowita

przyczep i naczep lącznie z pojazdem
silnikowym ( tonach)

Stawka Rady Miejskiej
na 2013 r.

Nie mniej niż Mniej niż

oŚ jezdna ( osie jezdne)
z zawieszeniem

pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym

za równoważne

Inny system zawieszenia
osi jezdnych

I ) 3 4

Jedna oś

I2 18 1.024,00 1 .041 ,00

t8 25 1.024,00 1.041,00

Ż5 1.024.00 1 .041 ,00

IXvie osie

1Ż 28 r.02/,00 1.030,00

28 33 1.070,00 1.170,00

)-) 38 1.392,00 r.769,00

38 1.583,00 2.Ż64'00

Trzy osie i więcej

1Ż 38 l.0Ż7 
'00

1.300.00

38 r.296,00 r.764,00


