
UCHWALA Nr XXv/r35/05
RADY GMINY REGNÓW
z dnia 0l grudnia 2005 roku

w sprawie okreSlenia stawek podatku od Srodków transportowych

Na podstawie arl.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie
gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1 591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, po2.558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153,po2..1271 . Nr 214, poz. 1806, 22003r. Nr 80, poz. 717,
Nr162,po2.1568,22004r. Nr l02,poz. 155 iNr 166,po2.1203,Nr 167,po2.1759,22005r
Nr 172, poz.144l) oraz art.10 i art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991roku o
podatkach i  oplatach lokalnych' (Dz.rJ. z 2002r. Nr 9,po2.84, Nr 200, po2.1683 oraz
2 2003 r. Nr 96, poz. 874 i N¡ 1 10, poz. 1039,Nr 188, po2. 1 840 , Nr 200, poz. l953 i Nr
203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz.880 i 884,Nr 96, poz.959 i N¡ 123 , poz.1291i
Nr281,poz .2782orazz2005rNr130,poz .1087,Nr143,poz .  1199,Nr164,po2.1365,
Nr 167, po2.1399. Nr 169. poz.l4l9, Nr 175, po2.1462 i  Nr 179, po2.1484) Rada
Gminy Regnów uchwala, co nastEpuje:

$ 1. Okeéla siE wysokoSó stawek rocznych podatku od érodków
transoortowvch:

.l) od samochodu ciEZarowego o dopuszczalnej masie calkowitej od 3,5 tony i
ponizei 12 ton, z tym 2e w z,aleznoíci od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy
calkowitej oraz jego wplywy na Srodowisko stawki podatku - okreéla zalqcznik
nr I do niniejszej uchwaly,

2) od samochodu cigZarowego o dopuszczalnej masie calkowitej równej lub
wyLszej niL 12 ton w zaleZnoécj od liczby osi ,dopuszczalnej masy calkowitej i
rodzaju zawieszenia , stawki podatku - okresla zal4cznik nr 2 do niniejszej
uchwaly,

3) od ci4gnika siodlowego lub balastowego przystosowanego do uZywania lqcznie z
naczepE lub przyczepq o dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazdów od
3,5 tony i ponizej 12 fott, z. tym ze w zaleZnoSci od liczby osi, dopuszczalnej
masy calkowitej, nacisku na siodlo oraz lego wplywu na irodowisko stawki
podatku - okreéla zal4cznik nr 3 do niniejszej uchwaly,

4) od ciqgnika siodlowego lub balastowego przystosowanego do uZywania lqcznie
z naczepE lub przyczep4 o dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazdów
równej lub wyZszej niZ. 12 ton w zaleínoÉci od liczby osi, dopuszczalnej masy
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6)
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calkowitej i rodzaju zawieszenia, stawki podatku okreéia -zal4cznik nr 4 do
niniejszej uchwaly,

od przyczepy lub naczepy , które lqcznie z pojazdem silnikowym posiadaj4
dopuszczaln4 masg calkowit4 od 7 ton i ponizej 12 fon, z wyj4tkiem zwi4zanych
wyl4cznie z dzialalnoéci4 roinicz4 prowadzonq przez podatnika podatku
rolnego, z fym Ze w zalelnoÉci od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy calkowitej
oraz jego wptywu na érodowisko stawki podatku okreSla -zal4cznik nr 5 do
niniej szej uchwaly,

od przyczepy lub naczepy, które l4cznie z pqazdem silnikowym posiadaj4
dopuszczaln4 masE calkowit4 równq lub .uqyzsz1 niz 12 ton, z wyj 4tkiem
zwiqzanych wylqcznie z dzialalnoÉci4 rolniczq prowadzon4 przez podatnika
podatku rolnego, w zaleZnoéci od liczby osi, dopuszczalnej masy calkowitej
pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku okreSla - zal4cznik nr 6 do
niniej szej uchwaly,

od autobusu , w zaleZnoéci od wieku pojzdLr, dopuszczalnej masy calkowitej,
liczby miejsc do siedzenia oraz jego lvplywu na érodowisko, stawki podatku
okreéla - zal4cznik nr 7 do niniejszej uchwaly,

$ 2. Zwalnia sig od podatku érodki transportowe sluZ4ce do celów
przeciwpoZarowych i sluz4ce do wykonywania zadah gminy, z wyj4tkiem
okreSlonych w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i oplatach lokalnych.

$ 3. Traci moc Uchwala Nr XVII/96/04 Rady Gminy Regnów z dnia 02 grudnia
2004 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od Srodków transportowych .

$ 4. Wykonanie uchwaly powierza siE Wójtowi Gminy Regnów.

$ 5. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzgdowym Województwa
Lódzkiego i wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia z mocq
obowiqzuj4c4 od 01 stycznia 2006 roku.
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Zal4cznik rr I
do uchwaly nr XXV/I35/05
Rady Gminy Regnów
z dnia 0l.12.2005r

Stawki podatku dla pojazdów okreSlonych w art.8 pkt I ustawy

Wiek pojazdu
i dopuszczalna masa

calkowita ( w tonach)

Stawka podatku (w zlotych)
Spelnia normy czystoóci spalin
EURO lub posiada katalizator

Pozostale

Do 10 lat wlacmie

od 3,5 do 5,5 wl4cznie 260,00 3 10,00
powy2ei 5,5 do 9 wl4cznie 310,00 320,00

powyzei 9 520,00 630,00

Powy2ej 10 lat

od 3,5 do 5,5 wl4cznie 3 15,00 3 15,00
po\ ryZqi 5,5 do 9 wl4cznie 420,00 420,00

powyZej 9 iponizet 12 630,00 730,00



Zalqcznik nr 2
do Uchwaly nr XXV/135/05
Rady Gminy Regnów
z dnia 0l . l  2.2005r

Stawki podatku dla pojazdów okreólonych w art. 8 pkt 2 ustawy

Liczba osi i
dopuszczalna masa

calkowita (w tonach)

Stawka podatku (w zlotych)

nie mniej
m z

Mniej niz oé jezdna (osie j ezdne z
zawieszeniem pneumatycznym lub

z zawieszeniem uznanym za
równowaZne

mne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

1 2 t 1 3
Dwie osie

500,00 750,00
I J t 4 550,00 800,00
t 4 1 5 650,00 900,00
l 5 7s0,00 1250,00

1 2 t r 7
Trzy osie

| 700,00 900,00
t 7 t 9 800,00 1000,00
19 2T 900,00 1100,00
2 l ZJ 1000,00 1200,00
23 25 1100,00 1580,00
25 1200,00 1s 80,00

1 2  1 2 5
Cztery osie i wigcej

I 900,00 1200,00
25 27 1000,00 1400,00
27 29 I100,00 1800,00
29 3 1 1660,00 2450,00
3L 1660,00 2450,00
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ZaLqcznik w3
do Uchwaly nr XXV/I35/05
Rady Gminy Regnów
z dnia0l.l2.2005r.

Stawki podatku dla pojazdów okre5lonych w art. 8 pkt 3 ustawy

PR#')YFBCY
o*K,6¡k'.*

Wiek pojazdu, nacisk na
siodlo i dopuszczalna masa
calkowita ( w tonach)

Stawka podatku ( w zlotvch)
Spelnia normy czystoSci
spalin EURO lub posiada
katalizator

Pozostale

Do l0 lat wl4cznie i kazdym nacisku na siodlo

Od 3,5 i ponizej t2 520,00 630,00
Powy2ej 10 lat i kazdym nacisku na siodlo

Od 3,5 i ponizcj 12 630,00 740,00



Zalqcznlk nr 4
Rady Gminy Regnów
Nr XXV/135/05
z dnia 01 .12 .2005r

Stawki podatku dla pojazdów okreSlonych w art.8 pkt 4

Liczba osi i dopuszczalna
masa calkowita zespolu
pojazdów: ci4gnik
siodlowy + naczepa,
ci4gnik balastowy +
przyczepa ( w tonach)

Stawka podatku (w zlotych)

Nie mniej
niL

Mniej niZ Oé jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem
pneumatycznym lub z
zawieszeniem vznany m za
równowazne

Inny system
zawieszenia osi
jezdnych

Dwie osie
t2 1 8 500,00 800,00
l 8 25 800,00 1000,00,
25 J I 1000,00 1500,00
3 1 1400,00 1930,00

12 40
Trzy osie i wiQcej

1250,00 t720,00
40 r 700,00 2500,00



Zal4cznik nr5
do Uchwaly nr XXVl135l05
Rady Gminy Regnów
2dr¡a01.12.2005r

Stawki podatku dla przyczep i naczep okre5lonych w art.8 ust 5

PRzEwoJJi{CZACY
Ryf#{r

o,ffi**

Wiek pojazdu i dopuszczalna
masa calkowita ( w tonach)

Stawka podatku ( wzlotych)
Pojazd silnikowy spelnia
normy spalin EURO lub
posiada katalizator

Pozostale

Do l0 lat wlacznie

Od 7 i ponizej l 2 210,00 260,00
PowyZej l0lat

Od7 iponizej 12 260,00 315,00



Zal4cznik nr6
do Llchwaly nr XXV/ 135/05
Rady Gminy Regnów
z dnia 01.12.2005r

Stawki podatku dla prryczep i naczep okreSlonych w art. 8 pkt 6 ustana

l,iczba osi i
dopuszczalna masa
calkowita zespolu
pojazdów: naczepa
lprzyczepa + pojazd
silnikowy ( w tonach)

Stawka podatku w zlotych

Nie mniej
ni2

Mniej niz OS jezdna (osie jezdne ) z
zawieszeniem

pneumatycznym lub
zawieszeniem nznany m za

równowaZne

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

Jedna oS
t2 1 8 100,00 200,00
1 8 25 200,00 320,00
25 320,00 570,00

t 2  1 2 8
Pylqqs_

500,00 600,00
28 J J 620,00 850,00
33 38 850,00 1300,00
38 I150,00 1700,00

1 2 t 3 8
Trzy osie i wiQcej

700,00 950,00
38 950,00 1300,00
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Zalqcznik nr 7
do Uchwaly nr XXV/I 3 5/05
Rady Gminy Regnów
z üia 01.12.2005t

Stawki podatku dla pojazdów okreslonych w art. 8 pkt 7 ustawy

Wiek pojazdu,
dopuszczalna masa

calkowita, iloéé miejsc do
siedzenia

Stawka podatku (w zlotych)
Spelnia normy czystoóci spalin
EURO lub posiada katalizator

Pozostale

Do 10 lat wlqcznie i dla kazdej masy calkowitej
. .Mniejn iz3omiejsc m
Równej lub wy2szej niz 30
miejsc

1300,00 1400,00

Powy2ej 10 lat i dla ka2dej masy calkowitej
r . .Mniejn iz3omiejsc |  9m
Równej lub wyzszej niZ 30
miejsc

1400,00 1500,00


