
UCHWALA NR XX/131/2012
RADY GMINY OSTR6WEK

z dnia 29 pazdziernika 2012 r.

w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od srodkow transportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorza^dzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr
181, poz. 1337, z2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.
1111 iNr223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 106, poz. 675, z2011 r. Nr21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr
217, poz. 1281, z20I2 r. poz. 567), oraz art.5 ust.l, art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i oplatach lokalnych" Rada Gminy Ostrowek uchwala, co nast?puje:

§ 1. Okresla si? wysokosc stawek podatku od srodkow transportowych:

l)od samochodow ci?zarowych o dopuszczalnej masie calkowitej powyzej 3,5 tony i ponizej 12 ton,
z tym, ze w zaleznosci od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy calkowitej pojazdu oraz jego wplywu
na srodowisko - stawki podatku okresla Zala^cznik Nr 1 do niniejszej uchwaty;

2) od samochodow ci?zarowych o dopuszczalnej masie calkowitej rownej lub wyzszej niz 12 ton, z tym,
ze w zaleznosci od liczby osi, dopuszczalnej masy calkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia - stawki
podatku okresla Zalq.cznik Nr 2 do niniejszej uchwaly;

3) od ciqgnika siodlowego lub balastowego przystosowanego do uzywania Ja^cznie z naczepa. lub
przyczep% o dopuszczalnej masie calkowitej zespohj pojazdow od 3,5 tony i ponizej 12 ton, z tym, ze
w zaleznosci od wieku pojazdu ijego wplywu na srodowisko - stawki podatku okresla Zala^cznik Nr
3 do niniejszej uchwary;

4) od ciqgnika siodiowego lub balastowego przystosowanego do uzywania la^cznie z naczepa^ lub
przyczepa^ o dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazdow rownej lub wyzszej niz 12 ton
w zaleznosci od liczby osi, dopuszczalnej masy calkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia - stawki
podatku okresla Za*a_cznik Nr 4 do niniejszej uchwaly;

5) od przyczepy lub naczepy, ktore l^cznie z pojazdem silnikowym posiadaja^ dopuszczalna^ mas?
calkowita, od 7 ton i ponizej 12 ton zwyja^tkiem zwia,zanych wyla^cznie z dzialalnoscia^ rolnicza^
prowadzon^ przez podatnika podatku rolnego, z tym, ze w zaleznosci od wieku pojazdu - stawki
podatku okresla Zata^cznik Nr 5 do niniejszej uchwaly;

6) od przyczepy lub naczepy, ktore lq_cznie z pojazdem silnikowym, posiadaja. dopuszczalna^ mas?
calkowita^ rownq. lub wyzsza^ niz 12 ton, z wyjajkiem zwiajzanych wylajsznie z dzialalnosciq. rolniczq,
prowadzon^ przez podatnika podatku rolnego, w zaleznosci od liczby osi, dopuszczalnej masy
calkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia - stawki podatku okresla Zala^cznik Nr 6 do niniejszej
uchwaiy;

7) od autobusow, z tym, ze w zaleznosci od wieku pojazdu, liczby miejsc do siedzenia oraz jego wplywu
na srodowisko- stawki podatku okresla Zala^cznik Nr 7 do niniejszej uchwaly.

§ 2. Zwalnia si? z podatku od srodkow transportowych :

1) pojazdy wykorzy sty wane do przewozu dzieci do szkot;

2) pojazdy sluza^ce do celow ochrony przeciwpozarowej, z wyja.tkiem pojazdow o ktorych mowa
w art.8,pkt.2,4,6 ustawy o podatkach i oplatach lokalnych.
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§3. Traci moc UchwaJa Nr XI/66/2011 Rady Gminy Ostrowek zdnia 27 pazdziernika 201 I r
w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od srodkow transportowych.

§ 4. Wykonanie uchwary powierza si? Wojtowi Gminy.

§ 5. Uchwala podlega publikacji w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa Lodzkiego oraz
wywieszeniu na tablicy ogJoszeri w siedzibie Urz^du Gminy w Ostrowku i na terenie solectw.

§ 6. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogJoszenia z moc% obowiajzuja^ od
1 stycznia2013r.

Przewod njtaza^cyfvRady

Andrzej[AVojdwoda

l lNiniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrozenia nast^puja^cych dyrektyw Wsp61not Europejskich: 1)
dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wsp61nych zasad dla niekt6rych typ6w transportu
kombinowanego towar6w mi^dzy paiistwami czlonkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992r.), 2) dyrektywy
1999/62/WE zdnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania optat za uzytkowanie niektorych typ6w infrastruktury przez
pojazdy cie.zarowe (Dz.LJrz. WE L 187 z 20.07.1999r.). Dane dotyczace ogtoszenia akt6w prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolita^ Po!skq_ czkmkowstwa w Unii Europejskiej -
dotycza^ogloszenia tych akt6w w Dzienniku Urz^dowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. (Dz.U. z2010r. Nr 95, poz.
613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011r. Nr 102, poz, 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016,
Nr 232, poz. 1378)
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ZalacznikNr 1 do Uchwafy Nr XX/131/2012

Rady Gminy Ostrowek

z dnia 29 pazdziernika 2012 r.

Samochody ciezarowe o dopuszczalnej masie calkowitej powyzej 3,5 tony i ponizej 12 ton

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa catkowita
pojazdu w tonach

Stawki podatku na 2013r. ( w zfotych )

Od pojazdow posiadaja^cych katalizator lub
instalacje gazow%

Od
pozostalych

Do 1 0 lat wla.cznie

1. powyzej 3,5 tony do 5,5 tony wJa,cznie

2. powyzej 5,5 tony do 9 ton wfycznie

3. powyzej 9 ton i ponizej 12 ton

578

790

1078

604

818

1108

Powyzej 10 lat

1 . powyzej 3,5 tony do 5,5 tony wtqcznie

2. powyzej 5,5 tony do 9 ton wf^cznie

3. powyzej 9 ton i ponizej 12 ton

604

818

1108

630

846

1132

ic v Rady

AndrzejjWojewoda
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Zal^cznik Nr 2 do UchwaJy Nr XX/131/2012

Rady Gminy Ostrowek

z dnia 29 pazdziernika 2012 r.

Samochody ciezarowe o dopuszczalnej masie calkowitej rowuej lub wyzszej niz 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa
ca tkowi ta ( w tonach )

nie mniej niz mni
ej

niz

Stawki podatku na 20l3r. ( w zlotych )

Os jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
rownowazne

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

Dwie osie

12

13
14

15

13

14

15

2606

2608

2618

2632

2632

2642

2584

2658

Trzy osie

12

17

19

21

23

25

17

10

21

23

25

2658

2660

2664

2666

2668

2672

2686

2688

2690

2692

2694

2696

Cztery osie i wiecej
12

25

27

29

31

25

27

29

31

2802

2804

2806

2808

2812

2696

2830

2832

2836

283.8
\r

NAndrzej

l\

| |l

/te
|Rady

woda
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Zatacznik Nr 3 do Uch waly Nr XX/131 /2012

Rady Gminy Ostrowek

z dnia 29 pazdziernika 2012 r.

Ciqgniki siodlowe i balastowe przystosowane do uzywania l^cznie z naczepij lub przyczep^
o dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazd6w od 3,5 tony i ponizej 12 ton

Wiek pojazdu, dopuszczalna masa
calkowita ( w tonach )

Stawka podatku na 201 3r. ( w ztotych )

Od pojazdow posiadajqcych katalizator lub
instalacj? gazowa.

Od
pozostafych

Do 10 lat wlqcznic

Od 3,5 tony i ponizej 12 ton 1790 1816

Powyzcj 10 lat

Od 3,5 tony i ponizej 12 ton 1816 1842

Przewod li :za_c Rady

woda
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Zalacznik Nr 4 do UchwafyNr XX/131/2012

Rady Gminy Ostrowek

z dnia 29 pazdziernika 2012 r.

siodlowe i balastowe przystosowane do uzywania hjc/nic z naczepq, o dopuszczalnej masie
calkowitej zespolu pojazdow rdwnej lub wyzszej niz 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa calkowita
zespolu pojazdow : ciqgnik siodlowy +
naczepa, ciqgnik balastowy + przyczepa (
w tonach )

nie mniej niz mniej niz

Stawki podatku na 2013r. ( w zlotych )

Os jezdna ( osie jezdne )
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
rownowazne

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

Dwie osie

12

18

25

31

18

25

31

2094

2108

2238

2250

2120

2134
2264

2272

Trzy osie
12

40

40 2302

2896

2328

2920

Przewad

L
Andrze.

i
•

[cz^c

^
fRady
/ .

ewoda
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Zalacznik Nr 5 do Uchwaly Mr XX/131/2012

Rady Gminy Ostrowek

z dnia 29 pazdziernika 2012 r.

Przyczepy i naczepy, ktore Iqe/nie z pojazdem silnikowym posiadajq dopuszczalna^ mase calk<m it;(
od 7 ton i ponizej 12 ton, z wyj^tkiem zwiazanych wylqcznie z dzialalnosci^ rolnicz^ prowadzonq

przez podatnika podatku rolnego

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa
calkowita ( w tonach )

Stawka podatku na
w zlotych )

2013r. (

Do 1 0 lat wtqcznie

Od 7 ton i ponizej 12 ton 1012

Powyzej 1 0 lat

Od 7 ton i ponizej 12 ton 1054

r
/

Przewodr

k
Andrzejj

tzs_c^

A i.L.

• OIC

Rady
(

woda,
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Zatacznik Nr 6 do Uchwaly Nr XX/131/2012

Rady Gminy Ostrowek

z dnia 29 pazdziernika 2012 r.

Przyczepy i naczepy, kt6re l^cznie z pojazdem silnikowym posiadajq dopuszczalnq mase calko\viti(
rownqf lub wyzszq niz 12 ton, z wyjqtkiem zwiazanych wyiqcznie z dzialalnosci^ rnlnkv.ij

pnm nd /nmj przez podatnika podatku rolnego

Liczba osi i dopuszczalna masa calkowita
zespofu pojazdow : naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy ( w tonach )

nie mniej niz mni
ej
niz

Stawki podatku na 2013r. (w zlotych)

Os jezdna ( osie jezdne )
z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
rownowazne

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

Jedna os

12

18

25

18

25

1054

1064

1120

1074

1078

1184

Dwie osie

12

28

33

38

28

33

38

1212

1326

1580

2108

1316

1440

1842

2328

Trzy osie

12

38

38 1580

1974

1842

2238

PrzewodiiutzacA/Pady

Andrzi Woje wo da
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Zalacznik Nr 7 do Uchwary Nr XX/131/2012

Rady Gminy Ostrowek

zdnia 29 pazdziernika 2012 r.

Autobusy

Wiek pojazdu, liczba miejsc
do siedzenia

Stawki podatku na 2013r. ( w ziotych )

Od pojazdow posiadaj^cych katalizator lub
instalacje gazow^

Od
pozostalych

Do 10 lat wlqcznie

mnie j niz 30 miejsc

rownej lub wyzej niz 30
miejsc

1544

1932

1570

1954

Powyzej 1 0 lat

mniej niz 30 miejsc

rownej lub wyzej niz 30
miejsc

1570

1954

1596

1980

Przewodo|czac y Rady

i/iuA, -
Andrzqf Wojewoda
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