
UCHWAŁA NR  LII / 378  /2014
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 7 listopada 2014 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok . 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 , art.40 ust. 1 , art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594,645 i 1318 z poź.zm.) oraz art. 10 i art.12 ust.4 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz.849 z późn. zm. ) uchwala się co 
następuje: 

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy: 

1. od samochodów ciężarowych o których mowa w art.8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych , 
o dopuszczalnej masie całkowitej : 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 290 zł , 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 463 zł , 

c) powyżej 9 ton a mniej niż 12 ton - 769 zł ,

2. od samochodów ciężarowych o których mowa w art.8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 
o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi , dopuszczalnej 
masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, 

3. od ciągnika siodłowego i balastowego o których mowa w art.8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych , o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów : przystosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 823 zł 

4. od ciągnika siodłowego i balastowego o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od 
liczby osi , rodzaju zawieszenia jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, 

5. od przyczepy i naczepy o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych , 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 - 823 zł, 

6. od przyczepy i naczepy o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych , 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 , jak w załączniku nr 
3 do niniejszej uchwały, 

7. od autobusu ,o których mowa w art.8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zależności od liczby 
miejsc do siedzenia: 

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.051 zł 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.800 zł.

§ 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z poźn. zm . )

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2015 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Kazimierz Warszawa
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Uzasadnienie
Powyższa uchwała wykonuje dyspozycje zawarte w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) obligującej Radę Gminy do określenia stawek podatku 
od środków transportowych. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych minister właściwy do 
spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej "Monitor Polski" górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od 
środków transportowych (art. 10 ust. 1). W obwieszczeniu z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic 
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 718) dokonano przeliczenia górnych 
granic stawek kwotowych na 2015 r. W obwieszczeniu z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawek podatku 
od środków transportowych obowiązujących w 2015 r. (M.P. 2014 r. poz.895) zrealizowano dyspozycję art. 12b 
ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zgodnie z którą ogłoszono minimalne stawki podatku od środków 
transportowych określone w załączniku nr 1-3 do ustawy, obowiązujące w 2015 r. Rada Gminy na posiedzeniu 
w dniu 7 listopada b.r. pozostawiła wysokość rocznych stawek z roku 2014 . 
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                                                               Załącznik nr 1
                                                                                                     do uchwały Rady Gminy
                                                                                                     w Czarnocinie 
                                                                                                     Nr  LII / 378 / 2014
                                                                                                     z dnia  7 listopada  2014 r.

            Roczne stawki podatku od samochodów ciężarowych określonych w art.8 pkt 2 ustawy o podatkach i 
opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton .

Dopuszczalna masa całkowita
w tonach

Liczba osi
Jezdnych

Stawka podatku

dla samochodów z

zawieszeniem

pneumatycznym

lub zawieszeniem

uznanym 
równoważne (w zł)

Stawka podatku
dla samochodów

z innymi
systemami

zawieszania osi
jezdnych (w zł)

Nie mniej 
niż

Mniej niż

Dwie osie
12 13 1.008 1.661
13 14 1.008 1.661
14 15 1.008 1.661
15             1.394 1.924

Trzy osie 
12 17 1.129 1.659
17 19 1.129 1.659
19 21 1.129 1.659
21 23 1.394 2.082
23 25 1.394 2.082
25 1.990 2.082

Cztery osie i więcej
12 25 1.129 1.661
25 27 1.381 2.389
27 29 1.381 2.389
29 31 2.193 3.097
31 2.193 3.097
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                                                                       Załącznik nr 2
                                                                                                                do uchwały Rady Gminy
                                                                                                                w Czarnocinie 
                                                                                                                Nr  LII / 378 / 2014
                                                                                                                z dnia  7 listopada  2014 r

 Roczne stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych określonych
art.8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych  przystosowanych do używania łącznie z naczepą                 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton .

Dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: ciągnik

siodłowy + naczepa; ciągnik
balastowy + przyczepa (w tonach)

Liczba osi
Jezdnych

Stawka podatku

dla zespołu pojazdów 
z

zawieszeniem

pneumatycznym

lub uznanym za

równoważne (w zł)

Stawka podatku
dla samochodów

z innymi
systemami

zawieszania osi
jezdnych (w zł)

Nie mniej niż Mniej niż

Dwie osie
12 18   930   930
18 25 1.591 1.591
25 31 1.870 1.678
31 1.873 2.394

Trzy osie i więcej
12 40 1.980 2.285
40 2.285 3.048
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                                                                  Załącznik nr 3
                                                                                                         Do uchwały Rady  Gminy
                                                                                                         w Czarnocinie 
                                                                                                         Nr  LII / 378 / 2014
                                                                                                         z dnia  7 listopada  2014 r

            Roczne stawki podatku od przyczep i naczep określonych w art.8 pkt ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych , które łącznie z pojazdem silnikowym  posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 
niż 12 ton .

Dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: przyczepa
(naczepa + pojazd silnikowy )

( tonach)
Liczba osi
Jezdnych

Stawka podatku

dla przyczep

lub naczep 
z zawieszeniem

pneumatycznym

lub uznanym za

równoważne (w zł)

Stawka podatku
dla przyczep
 lub naczep  

z innymi
systemami

zawieszania osi
jezdnych (w zł)Nie mniej niż Mniej niż

Jedna oś

12 18 1.141 1.141
18 25 1.192 1.192
25 1.591 1.857

Dwie osie 
12 28 1.141 1.141
28 33 1.326 1.713
33 38 1.326 1.713
38 1.591 2.254

Trzy osie i więcej
12 38 1.326 1.486
38 1.857 1.857
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	Roczne stawki podatku od samochodów ciężarowych określonych w art.8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton .
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	1.129
	1.659
	19
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	Cztery osie i więcej
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