
UCHWALA NR XXIV/158/12
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 24 pazdziernika 2012 r.

w sprawie okreslenia stawek podatku od srodkow transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w zwiazku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
0 samorzajdzie 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; z2003 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; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.
1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146,
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 201 Ir. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887,
Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) i art. 10 ust. 1, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
1 oplatach lokalnych (Dz.U. z2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475;
z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) uchwala si?, co nast?puje:

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

l)od samochodow ci?zarowych o dopuszczalnej masie calkowitej powyzej 3,5 tony i ponizej 12 ton, ztym, ze
w zaleznosci od dopuszczalnej masy calkowitej stawki podatku okresla zalajeznik nr 1 do niniejszej uchwaly;

2) od samochodow ci?zarowych o dopuszczalnej masie catkowitej rownej lub wyzszej niz 12 ton w zaleznosci od
liczby osi, dopuszczalnej masy calkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku okresla zaiajcznik nr
2 do niniejszej uchwaly;

3) od ci^gnika siodlowego lub balastowego przystosowanego do uzywania lajcznie z naczepa^ lub przyczepy
o dopuszczalnej masie catkowitej zespoha pojazdow od 3,5 tony i ponizej 12 ton stawki podatku okresla
zaiajcznik nr 3 do niniejszej uchwaly;

4) od ci^gnika siodlowego lub balastowego przystosowanego do uzywania lajeznie z naczepa^ lub przyczepy
o dopuszczalnej masie calkowitej zespoha pojazdow rownej lub wyzszej niz 12 ton w zaleznosci od liczby osi,
dopuszczalnej masy calkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku okresla zaiajcznik nr 4 do
niniejszej uchwaly;

5) od przyczepy lub naczepy, ktore lajcznie z pojazdem silnikowym posiadaja^ dopuszczalna^ mas? calkowita^ od
7 ton i ponizej 12 ton, z wyjajtkiem zwia^zanych wy lajcznie z dzialalnoscia^ rolnicza^ prowadzona^ przez podatnika
podatku rolnego okresla zaiajcznik nr 5 do niniejszej uchwaly;

6) od przyczepy lub naczepy, ktore lajeznie z pojazdem silnikowym posiadaja^ dopuszczalna^ mas? calkowita^ rowna^
lub wyzsza^ niz 12 ton z wyjajtkiem zwiazanych wylajeznie z dzialalnoscia^ rolnicz^ prowadzona^ przez podatnika
podatku rolnego, w zaleznosci od liczby osi, dopuszczalnej masy calkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia
stawki podatku okresla zaiajcznik nr 6 do niniejszej uchwaly;

7) od autobusow w zaleznosci od ilosci miejsc do siedzenia stawki podatku okresla zaiajcznik nr 7 do niniejszej
uchwaly.

§ 2. Zwalnia si? od podatku od srodkow transportowych srodki transportowe wykorzystywane w celu
wykonywania zadah gminy w zakresie dowozu dzieci do szkol.

§ 3. Zwolnienie o ktorym mowa w § 2 nie dotyczy srodkow transportowych wymienionych w art. 8 pkt. 2, 4 i
6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z2010 r. Nr 95 poz. 613 ze
zmianami).

§ 4. Traci moc uchwala Nr XII/77/11 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 27 pazdziernika 2011 r. w sprawie
okreslenia stawek podatku od srodkow transportowych (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2011 r. Nr 356, poz. 3594).

§ 5. Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy.
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§ 6. Uchwala wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa
Lodzkiego zmocq. obowia^zuj^cq. od 1 stycznia2013 r.

I

I

Przewodnicza^cy Rady Gminy
Nowe Ostrowy

1 ^Mirosraw D^bicki
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Zalacznik Nr 1 do Uchwaty Nr XXIV/15 8/12

Rady Gminy Nowe Ostrowy

z dnia 24 pazdziernika 2012 r.

Stawki podatku od srodkow transportowych okreslonych w § 1 pkt. 1 uchwaty

Dopuszczalna masa calkowita
(w tonach)

Powyzej 3,5 do 5, 5 wla^cznie

Powyzej 5, 5 do 9 wla.cznie

Powyzej 9 i ponizej 12

Stawka podatku (vv zlotych)

620

860

1120
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Zalacznik Nr 2 do Uchwaly Nr XXIV/158/12

Rady Gminy Nowe Ostrowy

z dnia 24 pazdziernika 2012 r.

Stawki podatku od srodkow transportowych okreslonych w § 1 pkt. 2 uchwary

Liczba osi i dopuszczalna masa calkowita
(w tonach)

Nie mniej niz
Mniej
niz

Stawka podatku (w zlotych)

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

Inne systemy
zawieszenia osi

jezdnych

Dvvie osie

12

13

14

15

13

14

15

1150

1360

1390

1420

1260

1480

1510

1590

Trzv osie

12

17

19

21

23

25

17

19

21

23

25

1480

1570

1930

2090

2200

2310

1590

1760

2050

2230

2340

2520

Cztery osie i wiecej

12

25

27

29

31

25

27

29

31

2070

2310

2530

2650

2690

2230

2470

2750

2850

2850
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Zalacznik Nr 3 do Uchwaly Nr XXIV/158/12

Rady Gminy Nowe Ostrowy

z dnia 24 pazdziernika 2012 r.

Stawki podatku od srodkow transportowych okreslonych w § 1 pkt. 3 uchwary

Dopuszczalna masa calkowita
( w tonach)

Od 3,5 i ponizej 12

Stawka podatku (w ztotych )

920
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Zalacznik Nr 4 do Uchwaly Nr XXI V/158/12

Rady Gminy Nowe Ostrowy

z dnia 24 pazdziernika 2012 r.

Stawki podatku od srodkow transportowych okreslonych w § 1 pkt. 4 uchwaJy

Liczba osi i dopuszczalna masa calkowita zespolu pojazdow: Ci^gnik
siodlowy + naczepa Ciqgnik balastowy + naczepa lub przyczepa (vv

tonach)

Nie mniej niz
Mniej

niz

Stawka podatku (w zJotych)

Os jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zavvieszeniem uznanym

za rownowazne

Inne systemy
zawieszenia osi

jezdnych

Dwie osie

12

18

25

31

18

25

31

830

900

1400

2030

980

1070

2000

2210

Trzy osie i wiecej

12

40

40 1850

2530

2050

2830
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Zalacznik Nr 5 do Uchwaly Nr XXIV/158/12

Rady Gminy Nowe Ostrowy

z dnia 24 pazdziernika 2012 r.

Stawki podatku od srodkow transportowych okreslonych w § 1 pkt. 5 uchwary

Dopuszczalna masa calkowita
(w tonach)

Od 7 i ponizej 12

Stawki podatku (w zlotych)

230
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Zalacznik Nr 6 do Uchwaly Nr XXIV/158/12

Rady Gminy Nowe Ostrowy

z dnia 24 pazdziernika 2012 r.

Stawki podatku od srodkow transportowych okreslonych w § 1 pkt. 6 uchwary

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

Nie mniej niz Mniej niz

Stawka podatku (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

310

370

430

360

420

700

Dvvie osie

12

28

33

38

28

33

38

500

850

1100

1540

650

1120

1620

2050

Trzy osie i wiecej

12

38

38 980

1270

1260

1670
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ZalacznikNr 7 do Uchwaly Nr XXIV/158/12

Rady Gminy Nowe Ostrowy

z dnia 24 pazdziernika 2012 r.

Stawki podatku od srodkow transportowych okreslonych w § 1 pkt. 7 uchwaly

Ilosc mieisc do siedzenia

Mniejszej niz 30 miejsc

Rownej lub wyzszej niz 30 miejsc

Stawka podatku (w ztotych)

1160

1630

Id: CYBFI-VWWSF-FAMAB-TIXKB-GPMGJ. Podpisany Strona 1



UZASADNIENIE

do uchwaly w sprawie okreslenia stawek podatku od srodkow transportowych
na 2013 rok

Na podstawie art. 10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i optatach lokalnych Rada Gminy, w drodze uchwaty, okresla wysokosc stawek
podatku od srodkow transportowych, z tym, ze stawki te nie moga^ przekraczac
gornych granic stawek kwotowych ustalonych w ustawie.

Gorne granice stawek kwotowych okreslone w art. 10 ust 1 w/w ustawy,
obowia/uja^ce w danym roku podatkowym ulegaja^ corocznie zmianie na nastepny rok
podatkowy w stopniu odpowiadaja^cym wskaznikowi cen towarow i ustug
konsumpcyjnych w okresie pierwszego potrocza roku, w ktorym
stawki ulegaj^ zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Wskaznik cen, o ktorym mowa powyzej, zostat ustalony na podstawie Komunikatu
Prezesa Gtownego Urz^du Statystycznego z dnia 13 lipca 2012 r. (M.P. z 2012 , poz.
508). Zgodnie z powyzszym komunikatem wskaznik cen towarow i usfug
konsumpcyjnych w pierwszym potroczu 2012 r. w stosunku do pierwszego potrocza
2011 r. wyniost 104,0 (wzrost cen o 4,0 %).

Na podstawie w/w komunikatu Minister Finansow oglosil w Obwieszczeniu
z dnia 02 sierpnia 2012r. gorne granice stawek kwotowych podatkow i optat
lokalnych na 2013 rok (Monitor Polski z 14 sierpnia 2012r. poz. 587).

Obowia^zek podatkowy w zakresie podatku od srodkow transportowych cia/y
na osobach fizycznych i osobach prawnych b^da^cych wtascicielami srodkow
transportowych. Jak wtascicieli traktuje si$ rowniez jednostki organizacyjne
nieposiadaja^ce osobowosci prawnej, na ktore srodek transportowy jest
zarejestrowany, oraz posiadaczy srodkow transportowych zarejestrowanych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczna^ osob§
fizycznai lub prawns^ podmiotowi polskiemu.

Biora^c powyzsze pod uwag§, uznaje si§ za zasadne podj^cie przedmiotowej
uchwaty.
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