
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'tdzie 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; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr
116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr
48, poz. 327, Nr 138, poz.974) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach i
oplatach 10kalnych' (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) uchwala si~, co nast~puje:

§ 1.1. Okresla si~ nast~puj'tce stawki podatku od srodk6w transportowych obowi'tzuj'tce na
terenie gminy Regn6w :

1) od samochod6w ci~zarowych, 0 kt6rych mowa wart. 8 pkt 1 ustawy 0 podatkach
oplatach lokalnych, 0 dopuszczalnej masie calkowitej:

a) powyzej 3,5 tony do 5,5 tony wl'tcznie - 500 zl.
b) powyzej 5,5 ton do 9 ton wl'tcznie - 700 zl.
c) powyzej 9 ton do ponizej 12 ton - 950 zl.

2) od samochod6w ci~zarowych, 0 kt6rych mowa wart. 8 pkt 2 ustawy 0 podatkach i oplatach
lokalnych, 0 dopuszczalnej masie calkowitej r6wnej i wyzszej niz 12 ton w zaleznosci od
liczby osi, dopuszczalnej masy calkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wedlug stawek
okreslonych w zal'tczniku Nr 1 do niniejszej uchwaly;

3) od cictgnik6w siodlowych i balastowych, 0 kt6rych mowa wart. 8 pkt 3 ustawy 0
podatkach i oplatach lokalnych, 0 dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazd6w:

a) od 3,5 ton do 5,5 ton wl'tcznie - 700 zl.
b) powyzej 5,5 ton do 9 ton wl'tcznie - 800 zl.
c) powyzej 9 ton do ponizej 12 ton - 830 zl.

4) od cictgnik6w siodlowych i balastowych, 0 kt6rych mowa wart. 8 pkt 4 ustawy 0
podatkach i oplatach lokalnych, 0 dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazd6w
r6wnej lub wyzszej niz 12 ton w zaleznosci od liczby osi, dopuszczalnej masy calkowitej
pojazdu zawieszenia wedlug stawek okrdlonych w zal'tczniku Nr 2 do niniejszej
uchwaly;

I Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulaeji wdrotenia nast~puj'leyeh dyrektyw Wsp61not Europejskieh:
I) dyrektywy 92/1 06IEWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wsp61nyeh zasad dla niekt6ryeh typ6w transportu

kombinowanego towar6w mi~dzy patlstwami ezlonkowskimi (Oz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 ezerwea 1999 r. w sprawie pobierania oplat za uZytkowania niekt6ryeh typ6w infrastruktury

przez pojazdy ei~tarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyez'lee ogloszenia akt6w prawa Unii Europejskiej, zamieszezone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeezpospo1it'l

Polsk'l ezlonkostwa w Unii Europejskiej - dotyez'l ogloszenia tyeh akt6w w Dzienniku Urz~doWYI11Unii Europejskiej - wydanie speejalne.



5) od przyczep i naczep, 0 kt6rych mowa wart. 8 pkt 5 ustawy 0 podatkach i oplatach
lokalnych, kt6re lqcznie z pojazdem silnikowym posiadajq dopuszczalnq maSl( calkowitq
od 7 ton i ponizej 12 ton (z wyjqtkiem zwiqzanych wylqcznie z dzialalnosciq rolniczq
prowadzonq przez podatnika podatku rolnego) - 500 zl.;

6) od przyczep i naczep, 0 kt6rych mowa wart. 8 pkt 6 ustawy 0 podatkach i oplatach
lokalnych (z wyjqtkiem zwiqzanych wylqcznie z dzialalnosciq rolniczq prowadzonq przez
podatnika podatku rolnego), kt6re lqcznie z pojazdem silnikowym posiadajq dopuszczalnq
masl( calkowitq r6wnq lub wyZSZqniz 12 ton wed lug stawek okreslonych w zalqczniku Nr
3 do niniejszej uchwaly;

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

ilosci miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niz 30 miejsc - 1200 zl.
b) r6wnej lub wyzszej niz 30 miejsc - 1600 zl.

§ 2. Traci moc Uchwala Nr XXV/135/05 Rady Gminy Regn6w z dnia 1.12.2005 roku w
sprawie okrdlenia stawek podatku od srodk6w transportowych.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzl(dowym
Wojew6dztwa L6dzkiego, z mOCqobowiqzujqcq od 1 stycznia 2008 roku.
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Liczba osi i dopuszczalna mas a caikowita Stawka podatku (w ziotych) I(w tonach)
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Liczba osi i dopuszczalna masa
Calkowita zespolu pojazd6w: ciqgnik
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Liczba osi i dopuszczalna masa
Calkowita zespolu POjaZd6w:1 I'
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