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UCHWALA NR XVII/96/04
RADY GMINY REGNÓW
z dnia 02 grudnia 2004 roku

w sprawIe okreslenia stawek podatku od srodków transportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 , Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr
80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,z 2004r. Nr 102, poz. 155 i Nr 116, poz.1203) oraz
art.1O i art.12 ustA ustawy z dnia 12 stycznia 1991roku o podatkach i oplatach
lokalnych) (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz.1683 oraz z 2003 r. Nr 96, poz.
874 i Nr 110, poz. 1039,Nr 188,poz.1840 , Nr 200, poz.1953 i Nr 203, poz. 1966 oraz
z 2004 r. Nr 92, poz.880 i 884,Nr 96,poz.959 i Nr 123 , poz.1291) Rada Gminy
Regnów uchwala, co nastepuje:

§ l. Okresla sie wysokosc stawek rocznych podatku od srodków transportowych:

l) od samochodu ciezarowego o dopuszczalnej masie calkowitej
od 3,5 tony i ponizej 12 ton, z tym ze w zaleznosci od wieku pojazdu,
dopuszczalnej masy calkowitej oraz jego wplywy na srodowisko stawki
podatku - okresla zalacznik nr 1 do niniejszej uchwaly,

2) od samochodu ciezarowego o dopuszczalnej masie calkowitej równej lub
wyzszej niz 12 ton w zaleznosci od liczby osi ,dopuszczalnej masy calkowitej
i rodzaju zawieszenia, stawki podatku - okresla zalacznik nr 2 do niniejszej
uchwaly,

3) od ciagnika siodlowego lub balastowego przystosowanego do uzywania
lacznie z naczepa lub przyczepa o dopuszczalnej masie calkowitej zespolu
pojazdów od 3,5 tony i ponizej 12 ton, z tym ze w zaleznosci od liczby osi,
dopuszczalnej masy calkowitej, nacisku na siodlo oraz jego wplywu na
srodowisko stawki podatku -okresla zalacznik nr 3 do niniejszej uchwaly,

4) od ciagnika siodlowego lub balastowego przystosowanego do uzywania
lacznie z naczepa lub przyczepa o dopuszczalnej masie calkowitej zespolu
pojazdów równej lub wyzszej niz 12 ton w zaleznosci od liczby osi,
dopuszczalnej masy calkowitej i rodzaju zawieszenia, stawki podatku okresla -
zalacznik nr 4 do niniejszej uchwaly,

5) od przyczepy lub naczepy , które lacznie z pojazdem silnikowym posiadaja
dopuszczalna mase calkowita od 7 ton i ponizej 12 ton, z wyjatkiem
zwiazanych wylacznie z dzialalnoscia rolnicza prowadzona przez podatnika
podatku rolnego, z tym ze w zaleznosci od wieku pojazdu, dopuszczalnej
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masy calkowitej oraz jego wplywu na srodowisko stawki podatku okresla -
zalacznik nr 5 do niniejszej uchwaly,

6) od przyczepy lub naczepy, które lacznie z pojazdem silnikowym posiadaja
dopuszczalna mase calkowita równa lub wyzsza niz 12 ton, z wyjatkiem
zwiazanych wylacznie z dzialalnoscia rolnicza prowadzona przez podatnika
podatku rolnego, w zaleznosci od liczby osi, dopuszczalnej masy calkowitej
pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku okresla -zalacznik nr 6 do
niniejszej uchwaly,

7) od autobusu , w zaleznosci od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy
calkowitej, liczby miejsc do siedzenia oraz jego wplywu na srodowisko,
stawki podatku okresla -zalacznik nr 7 do niniejszej uchwaly,

§ 2. Zwalnia sie od podatku srodki transportowe sluzace do celów
przeciwpozarowych i sluzace do wykonywania zadan gminy.

§ 3. Traci moc Uchwala Nr X/59/2003 Rady Gminy Regnów z dnia 04 grudnia
2003r w sprawie okreslenia stawek podatku od srodków transportowych.

§ 4. Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Regnów.

§ 5. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14dni od dnia jej ogloszenia w
Dzienniku Urzedowym Województwa Lódzkiego.

PRZEWODNICZACY

RAD~~
Grzlt~~~;
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Zalacznik nr l
do uchwaly nr XVII/96/04
Rady Gminy Regnów
z dnia 02.12.2004 roku

Stawki podatku dla pojazdów okreslonych w art.S pkt 1 ustawy

Wiek pojazdu Stawka podatku (w zlotych)
i dopuszczalna masa Spelnia normy czystosci spalin Pozostale

calkowita ( w tonach) EURO lub posiada katalizator

Do 10 lat wlacznie

od 3,5 do 5,5 wlacznie 260,00 310,00
powyzej 5,5 do 9 wlacznie 310,00 360,00

powyzej 9 520,00 630,00

Powyzej 10 lat

od 3,5 do 5,5 wlacznie 315,00 315,00
powyzej 5,5 do 9 wlacznie 420,00 420,00

powyzej 9 i ponizej 12 630,00 730,00
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Zalacznik nr 2
do Uchwaly nrXVII/96/04
Rady Gminy Regnów
z dnia 02.12.2004roku

Stawki podatku dla pojazdów okreslonych wart. 8 pkt 2 ustawy

Liczba osi i Stawka podatku (w zlotych)
dopuszczalna masa

calkowita (w tonach). . .
Mniej niz os jezdna(osie jezdne z inne systemyme mmeJ

niz zawieszeniem pneumatycznym lub
. .

zawIeszema
. .

osi jezdnychz zaWIeszememuznanym za
równowazne

Dwie osie
12 13 500,00 750,00
13 14 550,00 800,00
14 15 650,00 900,00
15 750,00 1251,81

Trzy osie
12 17 700,00 900,00
17 19 800,00 1000,00
19 21 900,00 1100,00
21 23 1000,00 1200,00
23 25 1100,00 1576,31
25 1200,00 1576,31

Cztery osie i wiecej
12 25 900,00 1200,00
25 27 1000,00 1400,00
27 29 1100,00 1800,00
29 31 1660,00 2452,80
31 1660,00 2452,80
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Zalacznik nr 3
do Uchwaly nr XVII/96/04
Rady Gminy Regnów
z dnia 02.12.2004 roku.

Stawki podatku dla pojazdów okreslonych wart. 8 pkt 3 ustawy

Wiek pojazdu, nacisk na Stawka podatku (w zlotych)
siodlo i dopuszczalna masa Spelnia normy czystosci
calkowita (w tonach) spalin EURO lub posiada Pozostale

katalizator
Do 10 lat wlacznie i kazdym nacisku na siodlo

Od 3,5 i ponizej 12 520,00 630,00

Powyzej 10 lat i kazdym nacisku na siodlo

Od 3,5 i ponizej 12 630,00 740,00
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Zalacznik nr 4
do Uchwaly nr XVII/96/04
Rady Gminy Regnów
z dnia 02.12.2004roku

Stawki podatku dla pojazdów okreslonych wart. 8 pkt 4

Liczba osi i dopuszczalna
masa calkowita zespolu Stawka podatku (w zlotych)
pojazdów: ciagnik
siodlowy + naczepa,
ciagnik balastowy +
przyczepa (w tonach)
Nie mniej Mniej niz Os jezdna (osie jezdne) z Inny system
niz

. . . . .
zaWieszenIem zaWieszenIa OSI

pneumatycznym lub z jezdnych. .
zaWieszenIemuznanym za
równowazne

Dwie osie
12 18 500,00 800,00
18 25 800,00 1000,00,
25 31 1000,00 1500,00
31 1412,33 1937,76

Trzy osie i wiecej
12 40 1246,03 1722,97
40 1722,97 2548,65
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Zalacznik nr 5
do Uchwaly nr XVII/96/04
Rady Gminy Regnów
z dnia 02.12.2004 roku

Stawki podatku dla przyczep i naczep okreslonych wart. 8 ust 5

Wiek pojazdu i dopuszczalna
masa calkowita (w tonach)

Od 7 i ponizej 12

Od 7 i ponizej 12

-- - - - - - - -

Stawka podatku
Pojazd silnikowy spelnia
normy spalin EURO lub

osiada katalizator

Do 10 lat wlacznie

210,00

Powyzej 10 lat

260,00

( w zlotych)

Pozostale

260,00

315,00
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Zalacznik nr 6
do Uchwaly nr XVII/96/04
Rady Gminy Regnów
z dnia 02.12.2004 roku

Stawki podatku dla przyczep i naczep okreslonych wart. 8 pkt 6 ustawy

PRZEWODNICZACY
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Liczba osi i
dopuszczalna masa Stawka podatku w zlotych
calkowita zespolu
pojazdów: naczepa
/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)
Nie mniej Mniej niz Os jezdna (osie jezdne) z Inne systemy

niz
. . . .zaWieszenIem zaWieszenIa

pneumatycznym lub osi jezdnych. .
zaWieszenIemuznanym za

równowazne
Jedna os

12 18 100,00 200,00
18 25 200,00 320,00
25 320,00 570,00

Dwie osie
12 28 500,00 600,00
28 33 620,00 850,00
33 38 850,00 1300,00
38 1150,00 1700,00

Trzy osie i wiecej
12 38 700,00 950,00
38 950,00 1300,00
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Zalacznik nr 7
do Uchwaly nr XVII/96/04
Rady Gminy Regnów
z dnia 02.12.2004 roku

Stawki podatku dla pojazdów okreslonych wart. 8 pkt 7 ustawy

Wiek pojazdu, Stawka podatku (w zlotych)
dopuszczalna masa Spelnia normy czystosci spalin Pozostale
calkowita, ilosc miejsc do EURO lub posiada katalizator
siedzenia

Do 10 lat wlacznie i dla kazdej masy calkowitej

Mniej niz 30 miejsc 800,00 900,00
Równej lub wyzszej niz 30 1300,00 1400,00
miejsc

Powyzej 10 lat i dla kazdej masy calkowitej

Mniej niz 30 miejsc 900,00 1000,00
Równej lub wyzszej niz 30 1400,00 1500,00
miejsc


