DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 12 listopada 2015 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Sławomir Parys
Data: 2015-11-12 13:02:59

Poz. 9005
UCHWAŁA NR X/125/2015
RADY MIEJSKIEJ W MROZACH
z dnia 30 października 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących na terenie gminy Mrozy oraz zwolnień w tym podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 10 ust. 1 i 2 , art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych:
1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
- powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie

- 700,00 zł

- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

- 1.190,00 zł

- powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

- 1.362,00 zł

2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności
od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej :
Dopuszczalna masa całkowita
nie mniej niż mniej niż
12
18
18
26
26

2
2.454,00 zł
2.630,00 zł
2.709,00 zł

Liczba osi
3
2.454,00 zł
2.630,00 zł
2.709,00 zł

4 i więcej
2.454,00 zł
2.630,00 zł
2.948,00 zł

3. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
- od 3,5 ton i poniżej 12 ton

- 1.654,00 zł

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołów pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton wg kwot
w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej:
Dopuszczalna masa całkowita
od 12
od 18

mniej niż 18
Do 36 włącznie
powyżej 36 ton
powyżej 36 ton

Liczba osi
2
2.224,00 zł
2.390,00 zł

3 i więcej
2.224,00 zł
2.390,00 zł
2
2.877,00 zł
3 i więcej
3.067,00zł
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5. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego– 844,00 zł
6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego według kwot w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masie
całkowitej:
Dopuszczalna masa całkowita
od 12
od 18
od 25
powyżej 36

poniżej 18
poniżej 25
włącznie 36

1
1.032,00 zł
1.032,00 zł
1.032,00 zł
1.310,00zł

Liczba osi
2
1.032,00 zł
1.134,00 zł
1.606,00 zł
2.224,00 zł

3 i więcej
1.395,00 zł
1.395,00 zł
1.736,00 zł
1.948,00 zł

7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
- mniejszej niż 22 miejsca

- 1.628,00 zł

- równej lub wyższej niż 22 miejsca

- 1.827,00 zł

§ 2. 1. Zwalnia się z podatku od środków transportowych środki transportowe wykorzystywane przy
przewozie uczniów do szkół, za wyjątkiem określonych w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych.
2. Zwolnienie o którym mowa w § 2 ust. 1 nie obejmuje
z prowadzeniem działalności gospodarczej.

środków

transportowych

związanych

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mrozów.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXII/353/2013 Rady Gminy Mrozy z dnia 30 października 2013 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Mrozy
oraz zwolnień w tym podatku.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2016 roku.
Przewodniczący Rady:
mgr Marek Rudka

