Wobec powyższego stawki na 2012 r. przedstawiają się w
następujący sposób:
1.
od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 665,00 zł
b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
970,00 zł
c/ powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
1 140,00 zł
2.
od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od
liczby osi
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)
Nie mniej niż
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1 367.00 zł
1 367.00 zł
1 367.00 zł
1 595,00 zł

1 367.00 zł
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960,00 zł
1 885,00 zł
1 885,00 zł
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960,00 zł
1 885,00 zł
1 885,00 zł
2 650,00 zł
2 650,00 zł
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Cztery osie
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3.
od 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 - 1 140,00 zł
4.
od ciągników siodłowych i balastowych,
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od
liczby osi
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik siodłowy +
naczepa, ciągnik balastowy +
przyczepa (w tonach)
Nie mniej niż
Dwie osie
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Mniej niż
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Stawka podatku (w złotych)
Osie jezdne z
zawieszeniem
pneumatycznym
lub uznanym za
równoważne
1 370,00 zł
1 595,00 zł
1 825,00 zł
2 115,00 zł

Inny system
zawieszenia osi
jezdnych

1 370,00 zł
1 595,00 zł
1 825,00 zł
2 115,00 zł

i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego - 400,00 zł
6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą
lub wyższą niż 12 ton w zależności od liczby osi, z
wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
Liczba osi i
dopuszczalna masa
całkowita zespołu
pojazdów:
naczepa/przyczepa +
pojazd silnikowy (w
tonach)
Nie mniej niż

Mniej
niż
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Stawka podatku (w złotych)

Osie jezdne z
zawieszeniem
pneumatycznym
lub uznanym za
równoważne

Inny system zawieszenia
osi jezdnych

3

4

18
25

610,00 zł
925,00 zł
1 275,00 zł

610,00 zł
925,00 zł
1 275,00 zł

28
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445,00 zł
1 472,00 zł
1 472,00 zł
1 940,00 zł

445,00 zł
1 472,00 zł
1 472,00 zł
1 940,00 zł

38

1 075,00 zł
1 460,00 zł

1 075,00 zł
1 460,00 zł

7. od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a/ mniejszej niż 30 miejsc
- 1 368,00 zł
b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc
- 1 595,00 zł

Podatek rolny
Podatek rolny ustalany jest w trybie ustawy z dnia
15.11.1984r. o podatku rolnym. Podstawę obliczenia podatku
rolnego na następny rok stanowi cena skupu żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów danego roku, ogłoszona w
komunikacie Prezesa GUS. Wysokość podatku rolnego z 1
ha przeliczeniowego gruntów wynosi równowartość
pieniężną 2,5 kwintala żyta, zaś z 1 ha gruntów
sklasyfikowanych, nie stanowiących gospodarstwa rolnego
równowartość pieniężną 5 kwintali żyta. Rada gminy jest
upoważniona do obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej
jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze
gminy. Dla obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy
Kałuszyn obniżono średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w
komunikacie Prezesa GUS z dnia 19.10.2011r. z kwoty 74,18
zł do kwoty 37,09 zł za 1 kwintal. Podatek rolny w 2012 r.
wyniesie: od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw
rolnych 2,5 q żyta 37,09 zł x 2,5 q = 92,72 zł, od 1 ha
pozostałych gruntów sklasyfikowanych nie stanowiących
gospodarstwa rolnego 5 q żyta 37,09 zł x 5 q = 185,45 zł.

Podatek leśny

Wysokość podatku z 1 ha lasu w 2012r. wyniesie 41,06
zł. co stanowi równowartość pieniężną 0,220m³ drewna
40
1 965,00 zł
1 965,00 zł tartacznego, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna
2 755,00 zł
2 755,00 zł uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały
5.
od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem 2011r., ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS – 186,68 za
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton 1m³.
Opracowały: W. Cudna, W. Świątek
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