
 

Uchwała Nr XVII/92/2007 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 29 listopada 2007 r. 
 
sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok 

 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt  8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121 , poz. 844 z późn. zm)uchwala się co 
następuje : 

§1. 

Określa się na rok podatkowy 2008 następujące stawki podatku od środków transportowych: 
1) od samochodu cięŜarowego, o którym mowa w art. 8, pkt l ustawy o podatkach i opłatach  
    lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej : 
    a) powyŜej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie     583,00 zł                        
    b) powyŜej 5,5 ton do 9 ton włącznie     699,00 zł                      
    c) powyŜej 9 ton do poniŜej 12 ton      876,00 zł                      
 
2)  od samochodu cięŜarowego z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równowaŜne, o którym mowa w art. 8, pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych  
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton: 
      z dwiema osiami jezdnymi o dopuszczalnej masie całkowitej : 

- od 12 ton do mniej niŜ 13 ton    1050,00 zł        
- od 13 ton do mniej niŜ 14 ton    1073,00 zł                               
- od 14 ton do mniej niŜ 15 ton    1085,00 zł                               
- równej lub wyŜszej niŜ 15 ton    1108,00 zł                   
 
z trzema osiami jezdnymi o dopuszczalnej masie całkowitej : 

- od 12 ton do mniej niŜ 17 ton      1167,00 zł            
- od 17 ton do mniej niŜ 19 ton      1190,00 zł          
- od 19 ton do mniej niŜ 21 ton       1214,00 zł       
- od 21 ton do mniej niŜ 23 tony     1237,00 zł               
- równej lub wyŜszej niŜ 23 tony      1260,00 zł      

z czterema i więcej osiami jezdnymi o dopuszczalnej masie całkowitej : 
- od 12 ton do mniej niŜ 25 ton      1237,00 zł            
- od 25 ton do mniej niŜ 27 ton      1260,00 zł             
- od 27 ton do mniej niŜ 29 ton      1282,00 zł             
- równej lub wyŜszej niŜ 29 ton      1824,00 zł            
 

3) od samochodu cięŜarowego z innym systemem zawieszenia osi jezdnych ,o którym mowa  
w art. 8, pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej 
równej lub wyŜszej niŜ 12 ton: 

   a) z dwiema osiami jezdnymi o dopuszczalnej masie całkowitej : 
      - od 12 ton do mniej niŜ 13 ton 1073,00 zł         
      - od 13 ton do mniej niŜ 14 ton 1108,00 zł     
      - od 14 ton do mniej niŜ 15 ton 1167,00 zł      
      - równej lub wyŜszej niŜ 15 ton 1381,00 zł    
 



 

   b) z trzema osiami jezdnymi o dopuszczalnej masie całkowitej : 
      - od 12 ton do mniej niŜ 17 ton 1050,00 zł 
      - od 17 ton do mniej niŜ 19 ton   1167,00 zł                      
      - od 19 ton do mniej niŜ 21 ton   1282,00 zł                                         
      - od 21 ton do mniej niŜ 23 ton      1399,00 zł                                        
      - równej lub wyŜszej niŜ 23 ton     1739,00 zł                                        

c) z czterema i więcej osiami jezdnymi o dopuszczalnej masie całkowitej : 
- od 12 ton do mniej niŜ 25 ton 1342,00 zł      
- od 25 ton do mniej niŜ 27 ton                                 1458,00 zł                  
- od 27 ton do mniej niŜ 29 ton 1824,00 zł        
- równej lub wyŜszej niŜ 29 ton 2583,00 zł      

 4) od ciągnika siodłowego i balastowego , o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniŜej 12 ton – 1399,00 zł 

  5) od ciągnika siodłowego i balastowego z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem      
uznanym za równowaŜne , o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów : 
 a) z dwiema osiami jezdnymi o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu  pojazdów: 

  - od 12 ton do mniej niŜ 18 ton 1634,00 zł       
  - od 18 ton do mniej niŜ 25 ton 1657,00 zł       
  - od 25 ton do mniej niŜ 31 ton 1703,00 zł      
  - równej lub wyŜszej niŜ 31 ton 1726,00 zł         
 

 b)  z trzema osiami jezdnymi o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów : 
  - od 12 ton do mniej niŜ 40 ton 1750,00 zł        
  - równej lub wyŜszej niŜ 40 ton 1899,00 zł       
 

 6) od ciągnika siodłowego i balastowego z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,  
   o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanego  
   do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu  
   pojazdów : 
  a) z dwiema osiami jezdnymi o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:      

  - od 12 ton do mniej niŜ 18 ton 1798,00 zł       
  - od 18 ton do mniej niŜ 25 ton 1820,00 zł      
  - od 25 ton do mniej niŜ 31 ton 1844,00 zł       
  - równej lub wyŜszej niŜ 31 ton          1996,00 zł                            

 b) z trzema osiami jezdnymi o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów : 
  - od 12 ton do mniej niŜ 40 ton 1983,00 zł        
  - równej lub wyŜszej niŜ 40 ton 2583,00 zł       

7) od przyczepy i naczepy, o której mowa w art. 8, pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach     
lokalnych , 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 -  1004,00 zł 

8) od przyczepy i naczepy z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 
równowaŜne, o której mowa w art. 8 ,pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych , 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 : 



 

a) z jedną osią jezdną o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów : 
  - od 12 ton do mniej niŜ 18 ton       1004,00 zł                                       
  - od 18 ton do mniej niŜ 25 ton       1027,00 zł                                       
  - równej lub wyŜszej niŜ 25 ton            1050,00 zł               

b) z dwiema osiami jezdnymi o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów : 
  - od 12 ton do mniej niŜ 28 ton   1050,00 zł    
  - od 28 ton do mniej niŜ 33 ton   1108,00 zł    
  - od 33 ton do mniej niŜ 38 ton   1167,00 zł   
  - równej lub wyŜszej niŜ 38 ton   1268,00 zł    

 
c) z trzema osiami jezdnymi o dopuszczalnej  masie całkowitej zespołu pojazdów : 

  - od 12 ton do mniej niŜ 38 ton      1108,00 zł                   
  - równej lub wyŜszej niŜ 38 ton      1225,00 zł                

 
9) od przyczepy i naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych , o których mowa w 

art.8, pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 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 : 
a) z jedną osią jezdną o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów : 

- od 12 ton do mniej niŜ 18 ton                                  932,00 zł                                       
- od 18 ton do mniej niŜ 25 ton 1399,00 zł   
- równej lub wyŜszej niŜ 25 ton  1458,00 zł  

b) z dwiema osiami jezdnymi o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów : 
- od 12 ton do mniej niŜ 28 ton  1388,00 zł                                 
- od 28 ton do mniej niŜ 33 ton     1517,00 zł                                   
- od 33 ton do mniej niŜ 38 ton                                1579,00 zł    
- równej lub wyŜszej niŜ 38 ton                               1874,00 zł    

c) z trzema osiami jezdnymi o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
 - od 12 ton do mniej niŜ 38 ton          1225,00 zł                         
 - równej lub wyŜszej niŜ 38 ton      1412,00 zł                             
 

10)  od autobusu , o którym mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach 
       lokalnych w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia : 

  a) mniejszej niŜ 30 miejsc     1342,00 zł                                              
  b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc   1692,00 zł                               

 
§ 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta . 
 

§ 3. 

1. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem l stycznia 2008 r. 
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 

 
 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
 

                                                                     Ireneusz  Pepłowski 


