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UCHWAŁA NR XI/68/2011
RADY GMINY CZERNIKOWO

z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie podatku od środków transportowych na 2012 rok 

Na  podstawie  art.  18  ust.2  pkt  8 i  art.40  ust.1  oraz  art.42  ustawy  z dnia  8 marca  1990  roku  o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; Dz.U. z 2002 Nr 23 poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113 poz.984; Nr 214 
poz.1806  oraz  Dz.U.  z 2003r.  Nr  80,  poz.717;  Nr  162,  poz.1568;  Dz.U.  z 2004r.  Nr  102,  poz.1055;  Nr  116, 
poz.1203;  Dz.U.  z 2005 Nr  172  poz.1441;  Dz.U.  z 2006 Nr  17  poz.128)  w związku  z art.10  ust.1  i art.12  ust.4 
ustawy  z dnia  12  stycznia  1991r.  o podatkach  i opłatach  lokalnych  (Dz.U.  z 2010r.  Nr  95  poz  613,  NR  96, 
poz.620) 

Rada Gminy w Czernikowie uchwala co następuje: 

§ 1. Wysokość stawek podatku od środków transportowych wynosi rocznie: 

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 602 zł 

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 830 zł 

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 858 zł 

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej: 

 
zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za 
równoważne 

inny system zawieszenia osi 
jezdnych 

O liczbie osi  dwie:  złotych  złotych 
równej lub wyższej niż 12 t, a mniejszej 
niż 13 t 

826  862 

równej lub wyższej niż 13 t, a mniejszej 
niż 14 t 

862  886 

równej lub wyższej niż 14 t, a mniejszej 
niż 15 t 

886  944 

równej lub wyższej niż 15 t  944  1.478 
O liczbie osi  trzy: 
równej lub wyższej niż 12 t, a mniejszej 
niż 17 t 

826  862 

równej lub wyższej niż 17 t, a mniejszej 
niż 19t 

886  1.003 

równej lub wyższej niż 19t a mniejszej 
niż 21t 

1.003  1.063 

równej lub wyższej niż 21t, a mniejszej 
niż 23t 

1.063  1.317 

równej lub wyższej niż 23t, a mniejszej 
biż 25t 

1.317  1.889 

równej lub wyższej niż 25t  1.317  1.912 
O liczbie osi  cztery i więcej: 
równej lub wyższej niż 12t, a mniejszej 
niż 25t 

1.063  1.317 

równej lub wyższej niż 25t, a mniejszej 
niż 27t 

1.317  1.240 

równej lub wyższej niż 27t, a mniejszej 
niż 29t 

1.240  1.960 

równej lub wyższej niż 29t, a mniejszej 
niż 31t 

1.960  2.888 

równej lub wyższej niż 31t  1.960  2.888 
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3) od  ciągników  siodłowych  i balastowych  przystosowanych  do  używania  łącznie  z naczepą  lub  przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton 472 zł 

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton 649 zł 

c) od 9 ton i poniżej 12 ton 897 zł 

4) od  ciągników  siodłowych  i balastowych  przystosowanych  do  używania  łącznie  z naczepą  lub  przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

 
Zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie 
uznane za równoważne 

Inny system zawieszenia osi 
jezdnych 

O liczbie osi  dwie:  złotych  złotych 
równej lub wyższej niż 12t, 
a mniejszej niż 18t 

826  873 

równej lub wyższej niż 18t, 
a mniejszej niż 25t 

873  944 

równej lub wyższej niż 25t, 
a mniejszej niż 31t 

944  1.063 

równej lub wyższej niż 31t  1.677  2.125 
O liczbie osi  trzy: 
równej lub wyższej niż 12t, 
a mniejszej niż 40t 

1.771  2.042 

równej lub wyższej niż 40t  2.042  2.715 

5) od przyczep  i naczep, które  łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton 
i poniżej  12  ton,  z wyjątkiem  związanych  wyłącznie  z działalnością  rolniczą  prowadzoną  przez  podatnika 
podatku rolnego: 

  od 7 ton i poniżej 12 ton  59 zł 

6) od przyczep i naczep o dpuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

 
Zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za 
równoważne 

Inny system zawieszenia osi 
jezdnych 

O liczbie osi  jedna:  złotych  złotych 
równej lub wyższej niż 12 t i mniejszej 
niż 18t 

59  95 

równej lub wyższej niż 18 t i mniejszej 
niż 25t 

213  378 

równej lub wyższej niż 25t  378  673 
O liczbie osi  dwie: 
równej lub wyższej niż 12t i mniejszej 
niż 28t 

248  366 

równej lub wyższej niż 28t i mniejszej 
niż 33t 

767  944 

równej lub wyższej niż 33t i mniejszej 
niż 38t 

944  1.535 

równej lub wyższej niż 38t  1.358  1.889 
O liczbie osi  trzy: 
równej lub wyższej niż 12t i mniejszej 
niż 38t 

826  1.121 

równej lub wyższej niż 38t  1.121  1.535 

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 

a) mniej niż 30 miejsc 709 zł 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.535 zł 



Id: YVXFDGEMSPPAOGKNSZXJPFAMZ. Podpisany Strona 3

§ 2. Zwalnia  się  od  podatku  od  środków  transportowych  pojazdy  służące  wykonywaniu  zadań  z zakresu 
ochrony p.poż., porządku publicznego oraz służące do wywozu nieczystości i odpadów komunalnych 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy w Czernikowie Nr XXVI/163/2009 z dnia 03 grudnia 2009 r.w sprawie 
podatku od środków transportowych. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo. 

§ 5. Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  1 stycznia  2012r.  i podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym 
Województwa KujawskoPomorskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

mgr Jadwiga Padlewska


