
UCHWALA NR XXXIX/270/2014
RADY GMINY OSTROWEK

z dnia 30 pazdziernika 2014 r,

w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od srodkow transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z d n i a 8 m area 1990r. o samorzajizie gminnym ( Dz.U.
z 2013 r. poz. 594, poz. 645. 1318, z 2 0 1 4 r . poz. 379. 1072), oraz art. 8, art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy
z d n i a I2stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych 'Rada Gminy Ostrowek uchwala, eo
nast?puje:

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

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

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

3) od cl^gnika siodlowego lub balastowego przystosowanego do uzywania la^cznie z naczepy lub
przyczepq o dopuszczainej masie calkowitej zespoiu pojazdow od 3,5 tony i ponizej 12 ton, z tym, ze
w zaleznosci od wieku pojazdu ijego wplywu na srodowisko - stawki podatku okresia Zalqcznik Nr
3 do niniejszej uchwaly;

4) od ciqgnika siodlowego lub balastowego przystosowanego do uzywania la.cznie z naczepy lub
przyc7epa^ o dopuszczainej masie calkowitej zespoiu pojazdow rownej lub wyzszej niz 12 ton
w zaleznosci od liczby osi, dopuszczainej masy calkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia - stawki
podatku okresia Zalatznik Nr 4 do niniejszej uchwaly;

5) od przyczepy lub naczepy, ktore l^cznie z pojazdem silnikowym posiadajq dopuszczalna. mas?
calkowita, od 7 ton i ponizej 12 ton z wyjatkiem zwia,zanych wylacznie z dzialalnosci^. rolnicza^
prowadzona^ przez podatnika podatku rolnego, z tym, ze w zaleznosci od wieku pojazdu - stawki
podatku okresia Zala^cznik Nr 5 do niniejs/ej uchwaly;

6) od przyczepy lub naczepy, ktore l^cznie z pojazdem silnikowym, posiadaja^ dopuszczalna^ mas?
ealkowita. rowna, lub wyzsza^ niz 12 ton, z wyja^tkiem zwia.zanych wyla,cznie z dzialalnoscia. rolniczq
prowadzona^ przez podatnika podatku rolnego, w zaleznosci od liczby osi, dopuszczainej masy
calkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia - stawki podatku okresia Zalaeznik Nr 6 do niniejszej
uchwaly;

7) od autobusow, z tym, ze w zaleznosci od wieku pojazdu, liczby miejsc do siedzenia oraz jego wph/wu
na srodowisko- stawki podatku okresia Zalaeznik Nr 7 do niniejszej uchwaly.

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

1) pojazdy wykorzystywanc do przewozu dzieci do szkol;

2) pojazdy sluza^ce do celow ochrony przeciwpozarowej z wyjajkiem pojazdow, o ktorych mowa
w art.8,pkt.2,4,6 ustawy o podatkaeh i oplatach lokalnych.

§3.Traci moc Uchwala Nr XXX/201/2013 Rady Gminy Ostrowek z d n i a 29 pazdziernika 2013r
w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od srodkow transportowych.

§ 4. Wykonanie uchwaly powierza si? Wqjtowi Gminy.
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§ 5. Uchwata podlega publikacji w D/ienniku Ur/edowym Wojewodztwa l,6dzkiego oraz
wywieszeniu na tablicy ogloszeh, w siedzibie Urzgdu Gminy w Ostrowku i na terenie soJectw.

§ 6. UchwaJa wchodzi w zycic po uplywie 14dni od dnia ogJoszenia z moca obowi^zujaca^ od
1 stycznia20!5r.

Przewodrticv^cy Rady
GrWJnyA

I 1 */dvv
Andrzej Wojewoda

a ustawa dokonuje w zakresie svvojej regulacji wdrozenia nast^puja^cych dyrektyw Wspolnot Europcjskich: 1)
dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspolnych zasad dla niektorych typow transportu
kombinowanego towarow mi^dzy paristwami cztonkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.), 2) dyrektywy
19Q9/62/WE zdnia 17czerwca 1999r. w sprawie pobierania oplat za uzytkowanie niektorych typow infrastruktury przez
pojazdy ci?zarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999r.). Dane dotycza^ce ogtoszenia aktow prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone wniniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolit^ Polskq. cztonkowstwa w Uni i Europejskiej -
dotycza^ogtoszenia tych aktow w Dzienniku Urz^dowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)
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Zaiacznik Nr 1 do Uchwaiy Nr XXXIX/270/2014

Rady Gminy Ostrowek

z dnia 30 pazdziernika 2014 r.

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

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa calkowita
pojazdu w tonach

Stawki podatku na 201 5 r. ( w zlotych )

Od pojazdow posiadaj^cych katalizator tub
instalacje jiazow^

Od
pozostalych

Do 10 lat wta.cznie

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

2. powyzej 5,5 tony do 9 ton wla_cznie

3. powyzcj 9 ton i ponizcj 12 ton

588

802

1094

614

830

1124

Powyzej 10 lat

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

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

3. powyzej 9 ton i ponizej 1 2 ton

614

830

1124

640

858

1148

wo da
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Zaiacznik Nr 2 do Uchwaty Nr XXXIX/270/2014

Rady Gminy Ostrowek

z dnia 30 pazdziernika 2014 r.

Samochody cifzarowe o dopuszczalnej masie calkowitej rownej lub wyzszej niz 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa
calkowita ( w tonach )

nie mniej niz ninie
j mz

Stawki podatku na 20 1 5 r. ( w zlotych )

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

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

Dwieosie
12

13

14

15

13

N

15

2642
2644

2654

2668

2668
2678

2620

2694

Trzy osie
12

17

19

21

23

25

17

19

21

23

25

2694

2696

2700

2702

2704

2708

2722
2724

2726

2728

2730

2732

Cztery osie i wi^cej

12

25

27

29

31

25

27

29

31

2840

2842

2844

2846
2850

2732

2868

2870
2874

2876

PrzewodTi

ĥ
Andrzej(

izac

Ifefej

Rady
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Zatacznik Nr 3 do Uchwaly Nr XXX1X/270/2014

Rady Gminy Ostrowek

z dnia 30 pazdziernika 2014 r.

Ciqgniki siodlowe i balastowe przystosowane do uzywania hjcznie z naczepq lub przyczep^
o dopuszczalnej masie calkowitej zespotu pojazdow od 3,5 tony i ponizej 12 ton

Wiek pojazdu
w tonach )

Od 3,5 tony i

Od 3,5 tony i

, dopuszczalna masa cafkowita ( Stawka podatku na 20 1 5 r. ( w zlotych )

Od pojazdow posiadaja^cych katalizator lub
instalacj? gazowa^

Do 10 lat wta_cznie

ponizej 12 ton

Od
pozostalych

1814
Powyzej 10 lat

ponizej 12 ton

1840

1840 1866

,Rady
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Zalqcznik Nr 4 do Uchwaly Nr XXXIX/270/2014

Rady Gminy Ostrowek

z dnia 30 pazdziernika 2014 r.

Ciqgniki siodlmvc i halastowc przystosowane do uzywania Iqcznie z naczepq, o dopuszczalnej masie
calkowitej zespolu pojazdow rownej lub wyzszej niz 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa calkowita zespolu
pojazdow : ci^gnik siodlowy + naczepa, cia£nik
balastowy + przyczcpa ( w tonach )

nie mniej ni2 mniej niz

Stawki podatku na 201 5 r. ( w zlotych )

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

him- s\siL'in\a osi

jczdnych

Dwie osie

12

18

25

31

18

25

31

2122

2136

2268

2280

2150

2164

2294

2302

Trzy osie

12

40

40 2332

2934

2358

2958

P.ady
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Zatacznik Nr 5 do UchwaJy Nr XXXIX/270/2014

Rady Gminy Ostrowek

z dnia 30 pazdziernika 2014 r.

Przyczepy i naczepy, ktore Iqcznie z pojazdem silnikowym posiadajq dopuszczalnq imisy catkowit^
od 7 ton i ponizej 12 ton, z wyj^tkiem zwi^zanych wylqcznie z dziatalnosci^ roh i i f /u prowadzonij

przez podatnika podatku rolnego

Wiek poja/du i dopuszczalna masa calkowita (
w tonach )

Stawka podatku na 20 1 5 r. (
w zlotych )

Do 10 lat wta_cznie

Od 7 ton i ponizej 1 2 ton 1028

Powyzej 10 lat

Od 7 ton i ponizej 1 2 ton 1070
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ZaJacznik Nr 6 do Uchwafy Nr XXXIX/270/2014

Rady Gminy Ostrowck

z dnia 30 pazdziernika 2014 r.

Przyczepy i naczepy, ktore l^cznic z poja/dcm silnikowym posiadaj^ dopuszczalnq innsy calkowit^
i im n;| lub \\y/s/;j niz 12 ton, z \v\i zwiazanych wyl^cznie z dziatalnosciq iolni iv; i

prowadzon^ przez podatnika podatku rolnego

Liczba osi i dopuszczalna masa catkowita zespotu
pojazdow : naczepa/przyczcpa ^ pojazd silnikowy (
w tonach )

nie mniej niz rnnic
j n'z

Stawki podatku na 20 1 5 r. (w /.lotych)

Os jczdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
i i / n ; u i \ r n /;i roxvnowaznc

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

Jedna os

12

18

25

18

25

1070

1080

1136

1090

1094

1200

Dwie osie
12

28

33

38

28

33

38

1228

1344

1602

2136

1334

1458

1866

2358

Trzy osie

12

38

38 1602

2000

1866

2268

Przewoc y Rady

-u

Id: 7I-9r)4473-03H6-4A84-H6R[J-i:'4l)8D664B451. 1'odpisiiny Stronu I



Zalacznik Nr 7 do Uchwaly Nr XXXIX/270/2014

Rady Gminy Ostrowek

z dnia 30 pazdziernika 2014 r.

Autobusy

Wick pojazdu, liczba miejsc do
siedzenia

Stawki podatku na 20 1 5 r. ( w ztotych )

Od pojazdow posiadaj^cych katalizator lub
instalacje ^azowq

Od
pozostalych

Do 10 lat wla^cznie

mnic j niz 30 miejsc

rowncj luh wyzej niz 30 mie jsc

1566

1958

1592

1980

Powyzej 1 0 lat

mniej niz 30 miejsc

rowncj luh wyzcj niz 30 miejsc

1592

1980
1618
2006

pr?cwodn

f ., .!

' '"'.I/
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