
Uchwala Nr 11/2/2014 
Rady Gminy w Kazanowie 

z dnia 09 grudnia 2014r. 

w sprawie : ustalenia wysokosci stawek podatku od srodk6w transportowych • 

Na podstawie art.l8 ust.2 pkt.8, art.40, ust.l, art. 41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku 
o samor~dzie gminnym 1 Dz. U. z 2013 roku, poz.594, z pom. zm.l art.l0 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 roku 0 podatkach i oplatach lokalnych I Dz. U. z 2014 roku, poz.8491 oraz obwieszczenie Ministra 
Finansow z dnia 7 sierpnia 2014 r w sprawie gornych granic stawek kwotowych podatkow i oplat w 
2015rl M.P. poz.9351 Rada Gminy w Kazanowie, u c h w a I a co nast~puje: 

§1 

Ustala stawki podatku od srodk6w transportowych w nastftPuj~cej wysokosci : 
11 od samochodu ci~zarowego 0 dopuszczalnej masie calkowitej 

a/powyzej 3,5 tony i ponizej 12 ton: 

Dopuszczalna masa calkowita 
Iwtonachl 

Stawka podatku dla samochodu 
ci~zarowego/w zll 

powyz.ej 3,5 t do 5,5 t wlij.cznie 682,00 
powyzej 5,5 t do 9,0 t wl~cznie 908,00 
powyzej 9,0 t i poniz.ej 12,0 t 1.079,00 

bl rownej i wyi:szej niZ 12 ton: 

Liczba osi 
Dopuszczalna masa 
calkowita 
/wtonachl 

Stawka podatku od samocbodow cj~zarowycb 
/wzl/ 

z osi~ jezdn~ z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za rownowatne 

z innymi systemami 
zawieszenia osi jezdnycb 

dwie osie 
od 12 t do 13 t 1.544,00 1.602,00 
od 13 t do 14 t 1.624,00 1.681,00 
od 14 t do 15 t 1.680,00 1.738,00 
od 15 t i powyz.ej 1.738,00 1.794,00 
trzy osie 
od 12 t do 17 t 1.567,00 1.624,00 
od 17 t do 19 t 1.624,00 1.681,00 
od 19 t do 21 t 1.681,00 1.738,00 
od 21 t do 23 t 1.738,00 1794,00 
od 23 t do 25 t 1.852,00 1.900,00 
od 25 t 1.908,00 1.920,00 

cztery osie i wi~e.i 
od 12 t do 25 t 1.908,00 2.079,00 
od 25 t do 27t 2.021,00 2.295,00 
od 27 tdo 29 t 2.135,00 2.306,00 
od 29 t do 31 t 2.248,00 2.830,00 
od 31 t 2.362,00 2.929,00 



21 od ci14gnika siodlowego i balastowego przystosowanego do uiywania l14cznie z naczep14 lub 
przyczep14 0 dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazdow : 

a/ od 3,5 t do 12 t : 

Dopuszczalna masa calkowita 
/wtonachl 

Stawka podatku dla cillgnik6w siodlowycb 
i balastowycb z naczepll lub przyczep 

/w zJj 

od 3,5 t i ponizej 12,0 t 1.511,00 

bl rownej lub wyiszej niz 12 ton: 

Liczba osi 
Dopuszczalna 
masa calkowita 
Iwtonachl 

Stawka podatku dla cillgnik6w siodlowycb z naczepll 
i cillgnik6w balastowych z naczepll 

/w zJj 

z osill jezdnll z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za r6wnowatne 

z innymi systemami 
zawieszenia 
osi jezdnych 

dwie osie 
od 12 t do 18 t 
od 18 t do 25 t 
od 25 t do 31 t 
od 31 t 

1.511,00 
1.624,00 
1.752,00 
1500,00 

1.567,00 
1.681,00 
1.794,00 
2.248,00 

trzY osie 
od 12 t do 40 t wl~cznie 
Ipowyzej 40 t 

2.135,00 
2.248,00 

2351,00 
2.989,00 

31 przyczepy i naczepy, ktore l14cznie z pojazdem silnikowym posiadaj14 dopuszczaln14 mas~ 
calkowit14 pojazdu : 

a/ od 7 ton i poniZej 12 ton: 

Dopuszczalna masa 
calkowita 
/wtonachl 

Stawka podatku dla przyczepy, 
naczepy z pojazdem silnikowym 

/w zJj 

od 7 t i ponizej 12 t 1511,00 



b/ r6wn~ lub wy:isZi} nit 12 ton: 

Liczba osi 
dopuszczalna masa 
calkowita 
Iwtonachl 

Stawki podatku dla przyczep i naczep i pojazdem silnikowym 
Iw zl/ 

z osi~ jezdn~ z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za r6wnowazne 

z innymi systemami 
zawieszenia osi 

jezdnych 

jedna os 
od 12 t do 18 t 
od 18 t do 25 t 
od 25 t 

1.453,00 
1.567,00 
1.681,00 

1.511,00 
1.624,00 
1.738,00 

dwie osie 

od 12 t do 28 t 
od 28 t do 33 t 
od 33 t do 36 t wl~cznie 
powyzej 36 t do 38 
od 38 t 

1.511,00 
1.624,00 
1.738,00 
1.820,00 
1.830,00 

1.624,00 
1.681,00 
1.738,00 
1.830,00 
1.870,00 

trzy osie 

od 12 t do 36 t wl~cznie 
powyzej 36 t do 38 t 
od 38 t 

1.624,00 
1.790,00 
1.500,00 

1.738,00 
1.800,00 
1.830,00 

4/ od autobusu 

Liczba miejsc do siedzenia 
Stawka podatku dla autobusu 

Iw zl/ 

do 30 miejsc 1.794,00 
30 miejsc i pOwyZej 2.248,00 

§ 2. 

Wykonanie uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy. 

§ 3. 

1. 	 Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz~dowym Wojew6dztwa Mazowieckiego oraz na 
tablicy ogloszen w Urz~dzie Gminy i Solectwach. 

2. 	 Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz~dowym 
Wojew6dztwa Mazowieckiego z moc~ obowi~ujllcll od 1 stycznia 2015 r. 

3. 	 Traci moc uchwala Nr XV/8412012 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 30 paidziernika 2012r. 
roku w sprawie ustalenia wysokosci stawek podatku od srodk6w transportowych . 

PRZEW~I0ZACY 
RAOYf~Y 

PawelJamka 




