Uchwała Nr XI/59/2015
Rady Gminy Rzewnie
z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rzewnie
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz.1515 ze zm. ) oraz art.10 ust.1
i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z
2014r., poz.849, z późn.zm. ) uchwala się , co następuje:
§ 1.
Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych
obowiązujące na terenie gminy :
1)od samochodu ciężarowego ,o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i
poniżej 12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994 roku :
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- 591 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
- 729 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton
- 866 zł
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i
poniżej 12 ton wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994 roku:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- 564 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

- 692 zł
- 839 zł

3)od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
i poniżej 12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994 roku posiadającego
przynajmniej jedno z wymienionych urządzeń :katalizator spalin ,napęd
gazowy ,napęd elektryczny :
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 576 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
- 714 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton
- 853 zł
4)od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i
poniżej 12 ton wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994 roku posiadającego

przynajmniej jedno z wymienionych urządzeń :katalizator spalin ,napęd gazowy
,napęd elektryczny :
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 550 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
- 688 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton
- 824 zł
5)od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub
wyższej niż 12 ton –w zależności od liczby osi ,dopuszczalnej masy całkowitej
pojazdu i rodzaju zawieszenia , stawki podatku określa załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały .
6)od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5
tony i poniżej 12 ton –wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994 roku :
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- 1.306 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
- 1.445 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton
- 1.513 zł
7)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 –wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994 roku:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
1.237 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
1.336 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton
1.374 zł
8)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 – wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994 roku
posiadającego przynajmniej jedno z wymienionych urządzeń : katalizator spalin
,napęd gazowy , napęd elektryczny :
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- 1.264 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
- 1.404 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton
- 1.471 zł
9) 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 wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994 roku
posiadającego przynajmniej jedno z wymienionych urządzeń : katalizator spalin
napęd gazowy ,napęd elektryczny :
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- 1.196 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
- 1.264 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton
- 1.334 zł

10) 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 –stawki podatkowe określa załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały .
11) od przyczepy lub naczepy , która łącznie z pojazdem silnikowym posiada
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
wyprodukowanej do dnia 31 grudnia 1994 roku – 755 zł.
12) od przyczepy lub naczepy , która łącznie z pojazdem silnikowym posiada
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton ,z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
wyprodukowanej po dniu 31 grudnia 1994roku - 688 zł
13) od przyczepy lub naczepy która łącznie z pojazdem silnikowym posiada
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego –
stawki podatkowe określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały
14) od autobusu wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994 roku w zależności od
liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a)mniejszej niż 22 miejsca
- 1.100 zł
b)równej lub większej niż 22 miejsca
- 1.787 zł
15) od autobusu wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994 roku w zależności od
liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a)mniejszej niż 22 miejsca
- 1.031 zł
b)równej lub większej niż 22 miejsca
- 1.719 zł
16) od autobusu , którego jedynym źródłem zasilania jest gaz lub energia
elektryczna –bez względu na datę produkcji w zależności od liczby miejsc do
siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca
- 989 zł
b) równej lub większej niż 22 miejsca
-1.650 zł
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3.

Traci moc uchwała NrXXI/97/2012 Rady Gminy Rzewnie z dnia
29 listopada 2012 r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie
Gminy Rzewnie ogłoszona w Dz.Urz. Województwa Mazowieckiego z 2012r.
poz.9244.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2016 r.
Przewodniczący
Rady Gminy Rzewnie
/-/ Kazimierz Obiedziński

