Elektronicznie podpisany przez:
Sławomir Kępisty; Gmina Krośniewice
dnia 7 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/86/15
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH
z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
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 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 10 ust. 1 i 2, 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.1) oraz Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących
w 2016 r. (M. P. z 2015 r. poz. 1029) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M. P. z 2015 r. poz. 735) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Ustala się wysokość stawek rocznych podatku od środków transportowych:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym
że w zależności od roku produkcji pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko
naturalne, stawki podatku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku w brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton w zależności od roku produkcji
pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz jego wpływu na środowisko naturalne, stawki podatku
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi,
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku w brzmieniu stanowiącym załącznik
nr 4 do niniejszej uchwały;
5) od przyczepy lub naczepy, 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 w zależności od roku produkcji pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na
środowisko naturalne, stawki podatku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
6) od przyczepy lub naczepy, 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, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki
podatku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
7) od autobusów w zależności od roku produkcji pojazdu, ilości miejsc do siedzenia oraz jego wpływu
na środowisko naturalne, stawki podatku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych środki transportowe wykorzystywane na cele
działalności oświatowej i kulturalnej, z wyjątkiem pojazdów określonych w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
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§ 3. Traci moc Uchwała nr XXVI/180/12 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2012 r. poz.
4350).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady
Sławomir Kępisty

1] Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz.
1045, poz. 1283, poz. 1777
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/86/15
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 30 listopada 2015 r.
Stawki podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Stawka podatku (w złotych)
Rok produkcji, dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Spełniające normy czystości
spalin EURO lub
posiadające katalizator
Wyprodukowane do roku 2000 (włącznie)

Pozostałe

powyżej 3,5 do 5,5, włącznie

612

678

powyżej 5,5 do 9 włącznie
powyżej 9 i poniżej 12

1101
1390

1223
1501

595
1044
1334

645
1145
1446

Wyprodukowane po 2000 roku
powyżej 3,5 do 5,5 włącznie
powyżej 5,5 do 9 włącznie
powyżej 9 i poniżej 12
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/86/15
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 30 listopada 2015 r.
Stawki podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)
Nie mniej niż
Mniej niż

12
13
14
15

13
14
15

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
Dwie osie
1534
1601
1612
1668

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

Trzy osie
1723
1768
1835
1957
2023
2201

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Cztery osie i więcej
2157
2246
2391
2456
2534
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Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

1612
1668
1735
1779
1757
1824
1946
2012
2190
2279
2224
2380
2469
2813
2868
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/86/15
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 30 listopada 2015 r.
Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Rok produkcji,
dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)
Spełniające normy czystości
spalin EURO lub posiadające
Pozostałe
katalizator
Wyprodukowane do roku 2000 (włącznie)
od 3,5 i poniżej 12
1223
1279
Wyprodukowane po roku 2000
od 3,5 i poniżej 12
1167
1223
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/86/15
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 30 listopada 2015 r.
Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
Ciągnik siodłowy + naczepa,
Ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
Nie mniej niż
Mniej niż

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
Dwie osie
1334
1501
1824
1957
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Trzy osie i więcej
1534
2046

Inny system
zawieszenia osi
jezdnych
1490
1801
1946
2190
2057
2868
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/86/15
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 30 listopada 2015 r.
Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy lub naczepy, 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

Rok produkcji, dopuszczalna
masa całkowita pojazdu (w tonach)

Stawki podatku (w złotych)
Spełniające normy czystości spalin
Pozostałe
EURO lub posiadające katalizator
Wyprodukowane do roku 2000 (włącznie)
od 7 i poniżej 12
723
778
Wyprodukowane po roku 2000
od 7 i poniżej 12
700
756
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/86/15
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 30 listopada 2015 r.
Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy lub naczepy, 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
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
Nie mniej niż
Mniej niż

12
18
25

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
Jedna oś

Inny system
zawieszenia
osi jezdnych

690
778
889

723
856
968

834
945
1057
1723

911
1279
1668
2168

Trzy osie i więcej
945
1279

1279
1691

18
25
Dwie osie

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38
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Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/86/15
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 30 listopada 2015 r.
Stawki podatku od środków transportowych
od autobusów
Rok produkcji pojazdu,
ilość miejsc do siedzenia
poza miejscem kierowcy

Stawka podatku (w złotych)
Spełniające normy czystości spalin
Pozostałe
EURO lub posiadające katalizator

Wyprodukowane do roku 2000 (włącznie)
mniejsza niż 22 miejsca
1000
równa lub większa niż 22 miejsca
1446
Wyprodukowane po roku 2000
mniejsza niż 22 miejsca
889
równa lub większa niż 22 miejsca
1412

Id: 910589B5-084F-4462-94AE-ACC2D4452719. Podpisany

1112
1501
1057
1446
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