
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr   III / 11 / 2006
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia  12 grudnia 2006r.

dopuszczalna masa całkowita                             stawka podatku

(w tonach) (w złotych)

od 3,5 t do 5,5 t włącznie 550,00     

powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 950,00     

powyżej 9 t do poniżej 12 t 

                    Stawki podatku dla samochodów ciężarowych                                   
             o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton,            
(o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)

1 150,00     



Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr  III / 11 / 2006
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia  12 grudnia 2006 r.

      Stawka podatku ( w złotych )

nie mniej  niż mniej niż

 Dwie osie

12 15

15

Trzy osie

12 18

18 25

25

Cztery osie i więcej

12 31

31

Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej 
równej  lub wyższej niż 12 ton, (o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o 

podatkach i opłatach lokalnych)

                   Liczba osi                      
     i dopuszczalna masa całkowita   
                    (w tonach)

    Oś jezdna (osie jezdne)        
          z zawieszeniem              
        pneumatycznym lub          
     zawieszeniem uznanym za  
               równoważne

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych

1 250,00     1 250,00     

1 250,00     1 250,00     

1 250,00     1 250,00     

1 250,00     1 416,00     

1 250,00     1 416,00     

1 485,00     2 203,00     

1 485,00     2 203,00     



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr  III / 11 / 2006
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia  12 grudnia 2006 r.

dopuszczalna masa całkowita stawka podatku

(w tonach) (w złotych)

od 3,5 t - poniżej 12t

Stawki podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do 
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 

zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, ( art. 8 pkt 3 ustawy o 
podatkach i opłatach lokalnych)

1 100,00     



Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr   III / 11 / 2006
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 12 grudnia 2006 r.

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż mniej niż

                                                                  Dwie osie

12 18

18 31

31 36

36

 Trzy osie i więcej

12 40

40

Stawki podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do 
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 

zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, (o których mowa w art 8 pkt 4 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)

  Liczba osi i dopuszczalna masa    
   całkowita zespołu pojazdów:        
   ciągnik siodłowy + naczepa,         
ciągnik balastowy + przyczepa        
             (w tonach)

Oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 
równoważne

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych

1 413,00     1 413,00     

1 413,00     1 413,00     

1 413,00     1 740,00     

1 413,00     1 740,00     

1 413,00     1 548,00     

1 548,00     2 289,00     



Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr   III / 11 / 2006
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia  12 grudnia 2006 r.

           Stawka podatku ( w złotych )

od 7 t - poniżej 12 t 600,00     600,00     

Stawki podatku dla przyczep lub 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,  (o których mowa w 

art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)

  Dopuszczalna masa całkowita       
łącznie z pojazdem silnikowym      

(w tonach)

Przyczepa lub naczepa z 
zawieszeniem pneumatycznym lub 

uznanym za równoważne
Pozostałe systemy 

zawieszenia



Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr   III / 11 / 2006
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia  12 grudnia 2006 r.

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż mniej niż

Jedna oś

12 25 600,00     600,00     

25 600,00     600,00     

Dwie osie

12 38

38

12 38

38

Stawki podatku dla przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem 

związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego, (o których mowa w art 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych)

                     Liczba osi
i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów : 
naczepa/przyczepa + pojazd 

silnikowy (w tonach)

       Oś jezdna (osie jezdne)             
     z zawieszeniem pneumatycznym  
      lub zawieszeniem uznanym  za   
                     równoważne

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych

1 186,00     1 186,00     

1 186,00     1 527,00     

 Trzy osie i więcej

1 186,00     1 186,00     

1 216,00     1 216,00     



Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr  III / 11/ 2006
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia  12 grudnia 2006 r.

 Stawka podatku (w złotych)

Pozostałe

mniej niż 30 miejsc

równej lub wyższej niż 30 miejsc

         Stawki  podatku dla autobusów w zależności od wieku pojazdu,                     
       liczby miejsc do siedzenia oraz jego wpływu na środowisko,                            
        (art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)

Wiek pojazdu, 
                 Liczba miejsc                   
                    do siedzenia 

1 100,00     1 100,00     

1 100,00     1 100,00     
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