
 
UCHWAŁA Nr  318 /2009 

RADY GMINY W GŁÓWCZYCACH 
z dnia 19 listopada 2009 r. 

 
 

w sprawie ustalenia na obszarze gminy stawek podatku od środków transportowych na 
2010 rok 

 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie   
gminnym /tj.Dz.U. z 2001r. Nr.142, poz.1591 z póź.zmianami/  w związku z art.10 ustawy z 
dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych /tj.Dz.U. z 2002r. Nr.9 poz.84 z 
póź.zmianami/ oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 03.08.2009r. w sprawie 
wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych 
/M.P.Nr.52,poz.742/    

  

 
Rada Gminy  

uchwala, co następuje:  
 
 

§ 1 
 
Ustala się podatek od środków transportowych na terenie gminy na 2010 rok według 
załącznika Nr 1. 
 

§ 2  
 
Zwalnia się z podatku od środków transportowych pojazdy bezpośrednio wykorzystywane do 
realizacji zadań własnych z zakresu administracji samorządowej.  
 

§ 3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Główczyce. 

 
§ 4 

 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem  01 stycznia 2010 roku po uprzednim ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy w Główczycach.  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Jan Puchalski 

 
 
 
 



 
 
 
                             Załącznik nr 1 
                  do Uchwały Nr 318 /2009 Rady Gminy 
         z dnia 19 listopada 2009r. 
 

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2010 ROK 

 Podatek od środków transportowych wynosi rocznie: 
 
1.Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a) powyŜej 3,50 tony do 5,50 tony włącznie                   650,00 zł 
b) powyŜej 5,50 tony do 9 ton włącznie                  760,00 zł 
c) powyŜej 9,0 ton i poniŜej 12,0 ton        880,00 zł 

2.Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 
ton: 
a) z dwiema osiami jezdnymi      2560,00 zł
  
b) z trzema osiami jezdnymi                   2560,00 zł 
c) z czterema i więcej osiami jezdnymi      2370,00 zł 
 
3.Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,50 tony i poniŜej 12 
ton                                                   
1590,00zł  
 
4.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: 
a) do 36 ton włącznie bez względu na liczbę osi jezdnych                                   2050,00 zł
  
b) powyŜej 36 ton: 

- z dwiema osiami jezdnymi                            2155,00 zł  
- z trzema osiami jezdnymi                 2640,00 zł 

 
5.Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą od 7 ton i poniŜej 12,0 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego           
                                      
                                                                                                                                   530,00zł 
 
6.Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą, równą lub wyŜszą niŜ 12,0 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 
a) do 36,0 ton włącznie: 
    - z jedną osią jezdną        1465,00 zł 
    - z dwiema i trzema osiami jezdnymi                 1465,00 zł 
b) powyŜej 36,0 ton: 
   - z jedną osią jezdną                                                                                              1315,00 zł 



   - z dwiema osiami jezdnymi       1790,00 zł 
   - z trzema osiami jezdnymi                   1790,00 zł 
 
7.Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia: 
a) mniejszy niŜ  30 miejsc      1000,00 zł 
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc                                                                                 1950,00 zł 

 
 
 

 


