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a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton
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a) od 7.0 tony i poniżej 12 ton 1'000 zł.



6) od przyczep lub nacŻep. k!óre łącŻnle z pojazdem siinikow1m posiadają dopuszczalną
masę całkowitą rórvną ]ub $lźsza- niż l2 ton' stawki podatkowe określa załącznik Nr 3

do niniejszej uchwały'

7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedŻenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 'l.000 zł.
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.200 zl.
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l ' Zwalnia się od podatku od środków hansportowych:

- autobusy wykorzysty'wane do dowozu dzieci do szkół
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Wykonanie uchwały porvierza się Wójtowi Gminy'
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Uchwała wchodzl rv życie z dniem 1 stycznia 2010
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Stawki
ciężarowych
niż 12 ton.

Zalącznik Nr 1

do uchwaĘ XXI)VI02109
Rady Gminy Andrzejewo
z dnia 8 grudnia 2009 roku

podatku od środków transportowych dla samochodów
o dopuszczalnej masie całkowitej równei lub wyższej

Liczba osi i dopuszczalna
MqŚa c'lLowif' w fonech

stawka podatku (w złorych)

nie rnniej niż mniej niź oś jezdna ( osie jezdne ) z
zawieszeniem pneumatycznym
lub Żawieszeniem uznanym za

Inne systemy zawiesz€nia oŚi

iezdnych

Dwie osie
'1, 11 I 200 t 100

t1 ld 1-100 l-150

14 l5 1-300 1-350

15 1.350 r.400
Trzv osie

t', t1 1 {50 I 600

11 l9 1.600 1.650

lq ż1 1 ńon r 6Ęo

Ż1 23 r.650 1.700

t1 ?Ę 1 ?nO t ooo

25 I ?On t n00

cztery osie i więcej

t1 2Ą 1 ńon 1 65n

2S 21 1.700 t -750

27 29 1.700 1.750

?q 11 1 7ś0 2 ś00

31 1.750 2.500



Załącznik Nr2
do uchwaty Nr XXIX/I02/09
Rady Gminy Andrzejewo
z dnia 8 $udnia 2009 roku

Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników
siodłowych i balastowych przystosowanych dó używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całiowitej zespołu
pojazdów równej lub wyżs zei niż 12 ton'

Liczba osi i dopuszczalna masa
calkowita zespolu pojazdów;
Ciągnik siodłorvy + naczepa,
Ciągnik balastowy + przycz€pa (

Stawka podatku ( w zlotych)

nie mniej niż mniej niź oś jezdna ( osie jezdne) z
zawiesze empneumatycznym
lub zarvieszeniem uznanym za

Inn€ systemy
zawieszenia osi jezdnych

TfŻy oŚie i więcej



Zalącznik Nr3
do uchł'aĘ Nr XXI)VI02109
Rady Gminy Andrzejewo
z dnia 8 grudnia 2009 roku

stawki podatku od środków transpońowych dla przyczep
i naczep' które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą n|ż 12 ton'

LicŻba osi i dopuszczalna masa
calkowita zespołu pojazdów!
Naczepa / przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w zlotych )

nte mnreJ nrz mnleJ nŹ oś jezdna ( osie jezdne ) z
zawieŚzeniem pneumatycznym
lub zawieszediem uŻnanym za

Inn€ systemy zawieszenia
osi jezdnych

'Iedna oś

1ż 18 750 s00
l8 ŻĄ 800 1.000

25 1-000 r.150
Drvie osie

12 28 900 950
28 33 900 I _190

1R qś0 1 ll0
38 1-200 1.720

Trzv osie i więcej

t2 18 1-000 -150

38 r.100 1.300


