
UCHWAŁA NR II/18/18
RADY GMINY ROKICINY

z dniaZ2listo pada 2018 r.

w sprawie: określenia wysokości st{wek podatku od środków transpońowych

Na Podstawie ar1.18 ust.2 pkt 8, ar1" 40 rrst.l i ar1.41 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z2O1Br. poz.994, poz.l000, poz. 1349, poz. 1432), art.8 iart. l0 usiawy
zdnia 12 stycznia l991 r" opodatkach iopłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.lJ, z2018r,, poz.l44Ś,
Poz. 1669, Poz. 1693, poz. 1722), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia25lipca 20l8 r. w sprawie gómych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 20l9 (M.P. z2018r. poz.74Ś) Óru,
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie stawek podatfu od środków
transpońowych obowiązujących w2019 r. (M.P. z2018 r. poz. 1018) Rada Gminy Rokiciny uchwala,
co następu.ie:

§ 1. OkreŚla się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy
Rokiciny:

1)od samochodów ciężarowych odopuszczalnej masie całkowitej powyźej 3,5 tony iponizej 12ton,
w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz wpływu na śródowisko
według stawek określonych w załączniku Nr l do niniejszej uchwały;

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
w zalezności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek
określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uźywania łącznie naczepąlub przyczepą
odopuszczalnej rnasie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony iponizel 12ton, wzależności od wieku
Pojazdu oraz jego wpływu na środowisko według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej
uchwały;

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uzywania łącznie naczepą|ub przyczepą
odopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12tonwzalÓżności od-licz|y
osi " doPuszczalnej rnasy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia według stawek określonycil
w załącznikrl Nr 4 do niniejszej uchwały;

5) od przyczepy lub naczępy, które łącznie zpojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i ponizej 12 ton , z wyjątkiern związanych wyłącznie działalnością rolniczą prowadzoną przez
Podatnika podatku rolnego, w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz
jego wpływu na środowisko według stawek określonych w załącznlku Nr 5 do niniejszej uit,*uły;

6) od Przyczepy lub naczępy , które łącznie zpojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
zesPołuPojazdówrównąlubwyższąniż12ton,zwyjątkiem związanychwyłącznie działalnościąrolniczą
Prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zalezności od liczby osi, dopuszczalnej rnasy całkowitej
zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 6 do niniejszej
uchwały;

7) od autobusów, w zalężnosci od liczby miejsc do siedzenia poza miejscern kierowcy, wieku pojazdu oraz
jego wPływu na środowisko według stawek określonych w załącznikuNr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Grniny.

§ 3. Tracą moc uclrwały:

1) Uchwała Nr XXXV|I|l2l0l2017 Rady Grniny Rokiciny z dnia 29 |istopada 2Ol7 r, w sprawie określenia
wysokoŚci stawek podatku od środków transpoftowych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z2017 r.poz.5252);

2) Uchwała Nr XXXIXl21'/12017 Rady Gminy Rokiciny zdnia 8 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę
NrXXXVIIIl2l012017 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj.
Łódzkiego z2011 r. poz.53l4)

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 20
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Załącznik Nr l do uchwały Nr IIll8/l8

Rady Gminy Rokiciny

z dnia 22 listopada 20 l 8 r.

Wiek pojazdu i dopuszczalna
masa całkowita ( w tonach )

Stawka podatku ( w złoĘch )

Spełnia normy czystości spalin
EURO lub posiada katalizator

pozostałe

Do 10 lat włqcznie

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie 635 713

Powyżej 5,5 do 9 włącznie ,l16
796

Powyżej9iponiżej12 86ó 959

Powyżej 10lat

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie 669 741'

Powyżej 5,5 do 9 włącznie ,752
833

Powyżej9iponiżej12 909 l003

Id: BFE54593_03DB-4242-88AE-5lD71 9A501 79, Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IIi 18/18

Rady Gminy Rokiciny

z dnia 22 listopada 20 l 8 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
( w tonach )

Stawka podatku ( w złoĘch )

Nie mniej niż Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)
ż zawieszeniem

pneumaĘcznym lub
zawieśzeniem uznanym za

równoważne

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

Dwie osie

l2 l3 1 541 1552

13 14 1552 1561

I4 l5 1 561 156,7

15 16,75 168l

Trąy osie

12 1,7 l681 1 688

17 19 2162 2169

19 21 2169 2180

21 23 2116 2183

23 25 2183 2|89

25 2I89 2l95

Cztery osie i więcej

12 25 2195 2202

25 ż7 2202 2207

2,7 29 220,7 2216

29 3l 2831 2880

31 3l54 3 160
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IIl18/18

Rady Gminy Rokiciny

z dniaZ2listopada 201B r,

Wiek pojazdu, i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku ( w złotych )

Spełnia normy czystości spalin
EURO lub posiada katalizator

pozostałe

Do 10 lat włqcznie

Od 3,5 i poniżej 12 l494 1675

Powyżej 10lut

Od 3,5 i poniżej 12 1 569 1742
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Załącznlk Nr 4 do uchwały Nr II/18/18

Rady Gminy Rokiciny

z dnia 22 listopada 20 1 8 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy +

naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem

pneumaĘcznym lub
zawieszeniem uznanym za

równoważne

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

Dwie osie

12 18 1288 l296

18 25 1296 1305

25 31 193 l l938

31 2458 2458

Trzy osie i więcej

12 40 2255 2261

40 3 180 3180
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ZałącznikNr 5 do uchwały Nr II/l8/18

Rady Gminy Rokiciny

zdnia22 listopada 2018 r,

Wiek pojazdu i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)

przyczepa lub naczepa + pojazd
silnikowy

Stawka podatku ( w złotych )

Pojazd silnikowy spełnia normy
czystości spalin EURO lub

posiada katalizator
pozostałe

Do 10 lat włqcznie

Od7iponiżej12 642 648

Powyżej 10lat

Od7iponiżej12 648 654
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ZałącznikNr 6 do uchwały Nr lll18/18

Rady Gminy Rokiciny

zdnia22 listopada 2018 r.

Liczba osi dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepalprzyczepa +

pojazd silnikowy (w tonach)
Stawka podatku (w złoĘch)

Nie mniej niż Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem

pneumaĘcznym lub
zawieszeniem uznanym za

równoważne

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

redna osi

l2 l8 16,7 5 l68l

18 25 1681 l 688

25 l688 I696

Dwie osie

12 28 1695 1701

28 JJ l 701 1 708

33 3B 1 708 17 14

3B 2189 2195

Trzy osie i więcej

12 38 16,7 5 l681

38 2l89 2195
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Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IIll8/l8

Rady Gminy Rokiciny

zdnia22 listopada 20l8 r.

Wiek pojazdu i ilość miejsc do
siedzenia poza miejscem

kierowcy

Stawka podatku ( w złoĘch )

Spełnia normy czystości spalin
EURO lub posiada katalizator

pozostałe

Do 10 lat włqcznie

Mniejsze niż22 miejsca I021 l139

Równej lub wyższej niż
22 miejsca 1I97 l328

Powyżej I0lat
Mniejsze niż22-i";s* 1076 1191

Równej lub wyższej niż
22 miejsca 1255 I394
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