
UCHWALA Nr 621IX/2015 

Rady Gminy Nowe Miasto 


z dnia 20 listopada 2015 roku 


w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od srodk6w transportowych oraz 
zwolnien w tym podatku. 

Dzialaj,!c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorZ<Jdzie gminnym 
(Dz.U.2015.1515) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach i oplatach lokalnych 
(Dz.U.2014.849 z p6in. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastypuje: 

§ 1 

Okresla siy wysokosc stawek podatku od srodk6w transportowych obowi<JZuj,!ce na terenie Gminy Nowe Miasto: 

I) od samochod6w ciy2:arowych, 0 kt6rych mowa wart. 8 pkt I ustawy 0 podatkach i oplatach lokalnych, 

o dopuszczalnej masie calkowitej: 


a) powyzej 3,5 ton do 5,5 ton wl,!cznie - 550,00 zl, 


b) wyzej 5,5 ton do 9 ton wl,!cznie - 950,00 zl, 


c) wyzej 9 ton do ponizej 12 ton - I 260,00 zl, 


2) 	 od samochodu ciyzarowego, 0 ktorym mowa wart. 8 pkt 2 ustawy 0 podatkach i oplatach lokalnych, 

o dopuszczalnej masie calkowitej rownej i wyzszej niz 12 ton w zalemosci od liczby osi, dopuszczalnej 

masy calkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wedrug stawek okreslonych w zal'!czniku Nr 1 do niniejszej 

uchwaly, 

3) 	 od ci,!gnika siodlowego balastowego, 0 kt6rych mowa wart. 8 pkt 3 ustawy 

o podatkach i oplatach lokalnych, 0 dopuszczalnej masie calkowitej zesporu pojazdow: 

a) od 3,5 ton do 5,5 ton wl'!cznie- 512,00 zl, 

b) powyzej 5,5 tony do 9 ton wl,!cznie - 717,00 zl, 

c) powyzej 9 ton do ponizej 12 ton  1 025,00 zl, 

4) od ci,!gnika siodlowego balastowego, 0 ktorych mowa w art. 8 pkt 4 ustawy 

o podatkach i oplatach lokalnych, 0 dopuszczalnej masie calkowitej zesporu pojazdow r6wnej lub wyzszej 

niz 12 ton w zaleznosci od liczby osi, dopuszczalnej masy calkowitej pojazdu zawieszenia wedrug stawek 

okreslonych w zal,!czniku Nr 2 do niniejszej uchwaly, 

5) 	 od przyczep i naczep, 0 kt6rych mowa wart. 8 pkt 5 ustawy 0 podatkach i oplatach lokalnych, kt6re l,!cznie 

z pojazdem silnikowym posiadaj,! dopuszczaln,! masy caIkowit<J od 7 ton i ponizej 12 ton (z wyWkiem 

zwi<JZanych wyl,!cznie z dzialalnosci,! rolnicZ<J prowadzon'! przez podatnika podatku rolnego) - 1230,00 zl, 

6) 	 od przyczep i naczep, 0 ktorych mowa wart. 8 pkt 6 ustawy 0 podatkach i oplatach lokalnych (z wyj'!tkiem 

zwi<JZanych wyl,!cznie z dzialalnosci,! rolnicZ<J prowadzon'! przez podatnika podatku rolnego), kt6re I,!cznie 

z pojazdem silnikowym posiadaj,! dopuszczaLn,! masy calkowit<J r6wn,! lub wyzsZ<J niz 12 ton wedrug 

stawek okreslonych w zaI'!czniku Nr 3 do niniejszej uchwaly, 

7) 	 od autobus6w, 0 kt6rych mowa wart. 8 pkt 7 ustawy 0 podatkach i oplatach lokalnych, w zaleznosci od 

liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 

a) mniejszej niz 22 miejsc - 564,00 zl, 

b) r6wnej lub wiykszej niz 22 miejsc - 1 179,00 z1. 



§2 

Zwalnia si~ od podatku od srodk6w transportowych srodki transportowe wykorzystywane do cel6w ochrony 

przeciwpoZarowej, z wyjC}tkiem zwolnien dotyczC}cych pojazd6w 0 kt6rych mowa wart. 8 pkt 2, 4, i 6 ustawy 0 

podatkach i oplatach lokalnych. 

§3 

Traci moc Uchwala Nr I1SIXXIW2012 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie 

okreslenia wysokosci stawek podatku od srodk6w transportowych oraz zwolnien w tym podatku. 

§4 

Uchwala podJega ogloszeniu w Dzienniku Urz~dowym Wojew6dztwa Mazowieckiego wchodzi w Zycie 

z dniem 1 stycznia 2016 roku. 

y 



Za1llcznik Nr 1 do Uchwaly Nr 62/1X/2015 
Rady Gminy Nowe Miasto 
z dnia 20 listopada 2015 roku 

STAWKI PODATKU DLA POJAZDOW OKRESLONYCH 

WART. 8 PKT2 USTAWY 

Liczba osi i dopuszczalna mas a calkowita 
(w tonach) 

Stawka podatku (w zlotych) 

Nie mniej 

nit 
Mniej nit 

Os jezdna (osie jezdne) z 

zawieszeniem pneurnatycznym 
lub zawieszeniem uznanyrn za 
r6wnowazne 

Tony system zawieszenia osi 

ezdnych 

I 2 3 4 

Dwie osie 

12 13 870 870 

13 14 870 870 

14 15 870 870 

15 1III 1307 

Trzy osie 

12 17 1125 1350 

17 19 1125 1350 

19 21 1125 1350 

21 23 1350 1619 

23 25 1350 1645 

25 1399 1645 

Cztery osie i wiycej 

12 25 1468 1468 

25 27 1468 1468 

27 29 1700 2460 

29 31 1726 2560 

31 2177 2560 



Za1llcznik Nr 2 do Uchwaly Nr 62IIx/2015 
Rady Gminy Nowe Miasto 
z dnia 20 listopada 2015 roku 

ST A WKI PODATKU DLA POJAZDOW OKRESLONYCH 

WART. 8 PKT 4 USTAWY 

Liczba osi i dopuszczalna masa 

calkowita zesporu pojazd6w: ci<}gnik 

siodlowy + naczepa; ci<}gnik balastowy 

+ przyczepa (w tonach) 

Stawka podatku (w zlotych) 

lNie mniej 

oit 
Mniej nit 

OS jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem pnewnatycznym 
lub zawieszeniem uznanyrn za 
r6wnowazne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 
°ezdnych 

I 2 3 4 

Dwie osie 

12 18 1230 IIII 

18 25 1230 II1I 

25 31 1230 IIII 

31 1474 2023 

Trzy osie i wiycej 

12 40 1529 1798 

40 1798 2660 
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Zahlcznik Nr 3 do Uchwaty Nr 62IIXl2015 
Rady Gminy Nowe Miasto 
z dnia 20 Jistopada 2015 roku 

STA WKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKRESLONYCH 

WART. 8 PKT.6 USTAWY 

Liczba osi i dopuszczaJna masa 

Calkowita zesporu pojazd6w: 

Naczepa / przyczepa + pojazd 

Silnikowy( w tonach) 

Stawka podatku ( w zlotych) 

Nie mniej 

nit 
Mniej nit 

Os jezdna (osie jezdne ) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za r6wnowatne 

fnne systemy 

zawieszenia 

osi jezdnych 

I 2 3 4 

Jedna os 

12 18 512 615 

18 25 512 615 

25 1025 1025 

Dwie osie 

12 28 615 512 

28 33 1025 1230 

33 38 1025 1537 

38 1230 1774 

Trzy osie i wi~cej 

12 38 1230 1230 

38 1332 1337 
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UZASADNIENIE
• 

do uchwaly w sprawie okresleoia wysokosci stawek podatku od srodk6w 

traosportowych oraz zwolnieo w tym podatku. 

Us taw'! z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zrnianie ustawy 0 samorz,!dzie gminnym oraz niekt6rych innych 

ustaw (Dz.U. z 20 J5r. poz. 1045) wprowadzono zmiany do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach 

i oplatach lokalnych (Dz.U.20 14.849 z p6tn. zm.). Zmiany te dotycz'! miydzy innymi podstawy opodatkowania 

poszczeg6lnych kJas autobus6w. Podzial na autobusy do 30 miejsc i autobusy 0 liczbie miejsc r6wnej lub 

wyzszej niz 30 zostal zasutpiony podzialem na autobusy z liczb,! miejsc rnniejsZ<) niz 22 poza kierowc'! oraz 

autobusy z liczb,! miejsc r6wn,! lub wiyksZ<) niz 22. Ponad to w ustawie doprecyzowano takze tresci zal,!cznikow 

nr 2 i nr 3 zawieraj,!cych stawki minimalne podatku od srodk6w transportowych przez dodanie w rubryce "Trzy 

osie" zwrotu "i wiycej", co usunie w,!tpliwosci interpretacyjne. 

W zwi<)Zku z tym konieczne jest dostosowanie zapisow uchwa1y rady gminy w sprawie okreslenia 

wysokosci stawek podatku od srodkow transportowych odpowiednio do wprowadzonych zmian. 


