
Uchwała Nr XL/300/2009                                     
Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 07 grudnia 2009r. 
  

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010r. 
 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r.   
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art. 10 ust. 
1, art.12 ust. 4  ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 3 
sierpnia 2009r. w sprawie  górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010r. 
(M.P. z 18 sierpnia 2009 Nr 52 poz. 742). 

 
 

Rada Gminy uchwala, co następuje: 
 

     § 1.Stawki podatku od środków transportowych w 2010 roku wynoszą: 
      1.Od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:  
a) powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  558,00 zł                    
b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie      678,00 zł     
c) powyŜej 9,0 ton  a poniŜej 12 ton         915,00 zł     

2. Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12    
ton w zaleŜności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, 
stawki podatkowe określa załącznik nr 1 do uchwały. 

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej  masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniŜej 12 
ton 

             1.130,00 zł      
4.Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub 

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu  pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton 
stawki podatkowe określa załącznik Nr 2 do uchwały 

5. Od przyczepy i naczepy, 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: od 7 ton i poniŜej 12 ton 

                548,00 zł       
6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem  silnikowym posiadają dopuszczalną masę 

całkowitą równą lub wyŜszą niŜ 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego stawki podatkowe określa załącznik Nr 3 do uchwały 

7. Od autobusu, w  zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia: 
a) mniej niŜ 30 miejsc                         1.358,00 zł     
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc   1.369,00 zł     

 
§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych, środki transportowe  wykorzystywane          
w zakresie dowozu dzieci do szkół, za wyjątkiem pojazdów o których mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

 
      § 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Kłodawa Nr XXVII/201/2008 z dnia 10 grudnia 2008r. 

 
 § 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2010r i podlega ogłoszeniu  w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
      Przewodniczący Rady Gminy 

 
       Andrzej Legan 

 


