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Poz. 4132
UCHWAŁA NR XII/96/2015
RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA
z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.
poz.1515 z późn. zm.), art. 10 ust.1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity:. Dz. U. z 2014, poz. 849 z późn. zm.) w związku z obwieszczeniem
Ministra Finansów z dnia 05 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2016 r. (M. P. 2015 r. poz. 735) i obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 22 października
2015r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r (M.P. 2015 r. poz.
1029) Rada Gminy Czarna Dąbrówka uchwala, co następuje:
§ 1.
I. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Czarna
Dąbrówka:
1. od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
1) pow. 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 684,00
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

-955,00

3) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.090,00
2. od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi,
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
1) pojazd posiadający dwie osie:

Dopuszczalna masa całkowita
od nie mniej niż 12 ton lecz mniej niż 13 ton
od nie mniej niż 13 ton lecz mniej niż 14 ton
od nie mniej niż 14 ton lecz mniej niż 15 ton
powyżej 15 ton

Oś jezdna
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
uznanym za
równoważne
128,00
1176,00
496,00
1473,00

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

Oś jezdna

Inne systemy

182,00
1230,00
697,00
1596,00

2) pojazd posiadający trzy osie:
Dopuszczalna masa całkowita
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od nie mniej niż 12 ton lecz mniej niż 17 ton
od nie mniej niż 17 ton lecz mniej niż 19 ton
od nie mniej niż 19 ton lecz mniej niż 21 ton
od nie mniej niż 21 ton lecz mniej niż 23 tony
powyżej 23 tony

z zawieszeniem
pneumatycznym lub
uznanym za
równoważne
182,00
1719,00
637,00
653,00
1999,00

zawieszenia osi
jezdnych

Oś jezdna
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
uznanym za
równoważne
653,00
838,00
1032,00
1639,00

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

313,00
1841,00
830,00
1004,00
2086,00

3) pojazd posiadający cztery osie i więcej:

Dopuszczalna masa całkowita
od nie mniej niż 12 ton lecz mniej niż 25 ton
od nie mniej niż 25 ton lecz mniej niż 27 ton
od nie mniej niż 27 ton lecz mniej niż 29 ton
powyżej 29 ton

662,00
1307,00
1639,00
2430,00

3. od ciągników siodłowych lub balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
1) od 3,5 tony do 7 ton włącznie

- 599,00

2) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie - 599,00
3) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

- 599,0

4. od ciągników siodłowych lub balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, rodzaju zawieszenia pojazdów:
1) zespół pojazdów posiadający dwie osie:

Dopuszczalna masa całkowita
od nie mniej niż 12 ton lecz mniej niż 18 ton
od nie mniej niż 18 ton lecz mniej niż 25 ton
od nie mniej niż 25 ton lecz mniej niż 31 ton
powyżej 31 ton

Oś jezdna
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
uznanym za
równoważne
33,00
1596,00
555,00
1400,00

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

Oś jezdna
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
uznanym za
równoważne
1234,00
1707,00

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

52,00
1596,00
911,00
1920,00

2) zespół pojazdów posiadający trzy osie i więcej:

Dopuszczalna masa całkowita
od nie mniej niż 12 ton lecz mniej niż 40 ton
powyżej 40 ton

1707,00
2525,00

5. od przyczep lub naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 i poniżej 12,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
4) od 7 ton do 9 ton włącznie

- 319,00
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5) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 437,00
6. od przyczep lub naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z
wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równa i wyższą niż 12 ton:
1) pojazdy jednoosiowe:

Dopuszczalna masa całkowita
od nie mniej niż 12 ton lecz mniej niż 18 ton
od nie mniej niż 18 ton lecz mniej niż 25 ton
powyżej 25 ton

Oś jezdna
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
uznanym za
równoważne
23,10
176,19
317,30

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

Oś jezdna
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
uznanym za
równoważne
1228,00
607,00
842,36
1139,00

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

Oś jezdna
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
uznanym za
równoważne
1841,00
933,72

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

39,16
317,26
556,22

2) pojazdy dwuosiowe:

Dopuszczalna masa całkowita
od nie mniej niż 12 ton lecz mniej niż 28 ton
od nie mniej niż 28 ton lecz mniej niż 33 ton
od nie mniej niż 33 ton lecz mniej niż 38 ton
powyżej 38 ton

1350,00
842,00
1279,00
1684,00

3) pojazdy trzyosiowe i więcej:

Dopuszczalna masa całkowita
od nie mniej niż 12 ton lecz mniej niż 38 ton
powyżej 38 ton

1895,00
1269,00

7. od autobusu, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości
miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca

-

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca -

860,00
1269,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXXVIII/ 424 /2014 Rady Gminy w Czarnej Dąbrówce z dnia 27 października
2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.
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§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego wchodzi w życie
w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy
Czarna Dąbrówka
Tadeusz Gralak

