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UCHWAŁA NR lX/53/15
RADY GM|NY ŁANIĘTA
z dnia 5 listopada 2015

r.

w sprawie określeniastawek podatku od środków transpońowych.

Na podstawie art, 18 ust, 2 pkt. 8 w związku z art. 40 ust, 1 i art, 41 ust. 1
ustawy zdnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j,Dz.U. Z2015r..,poz.
1515) iań. 10 ust. 1, arl.. 12 ust.4 ustawy zdnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz,U. z 2014 r.1 poz. 849; z 2015 r. poz. 52B, 699, 774, 1045,
1283 i 1777) Rada Gminy Łanięta uchwala, co następuje:

§ 1.Określasię wysokośćstawek rocznych podatku od środkow transportowych:
1)od samochodów ciężarowych o dopuszczalnĄ masie całkowitej powyzej 3,5 tony
i ponizej 12 ton, ztym, że w zależnościod dopuszczalnej masy całkowitej stawki
podatku określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) od samochodów cięzarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub
wyższej niż 12 ton w zależnościod liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej
pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały;
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie
z naczepąlub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdow od
3,5 tony i ponizej 12 ton stawki podatku określazałącznik nr 3 do niniejszej
uchwały;
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie
z naazepąlub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdow
równej lub wyźszej niz 12ton w zależnościod liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik nr 4 do
niniejszej uchwały;
5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i ponizej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie zdziałalnościąrolnicząprowadzanąprzezpodatnika podatku rolnego
określazałącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
6) od przyczepy lub naczepy, ktore łącznie zpojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyzsząniż 12 ton z wyjątkiem
związany ch wyłącz n ie z działal n ością ro n czą p rowad zo ną p rzez pod at n ka
podatku rolnego, w zalezności od liczby osi, dopuszczalnĄ masy całkowitej
pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określazałącznik nr 6 do niniejszej
uchwały;
7) od autobusów w zależnosci od ilościmiejsc do siedzenia stawki podatku określa
załącznik nr 7 do niniejszej uchwały
§ 2. Zwalnia się od podatku od środkow transportowych środkitransportowe
wykorzystywane w celu wykonywania zadań gminy w zakresie dowozu dzieci do szkoł.
§ 3. Zwolnienie o ktorym mowa w § 2 nie dotyczy środkowtranspońowych
wymienionych w ań, 8 pkt. 2,4 i6 ustawy zdnia 12 stycznia'1991 r, o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz.U. z2014 r , poz.849),
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVIlll151l13 Rady Gminy Łanięta z dnia 25 pażdziernika
2013 r. w sprawie określeniastawek podatku od środków transpońowych (Dz. Urz.
Woj. Łodzkiego z2013 r., poz. 4772)
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wojtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łodzkiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2a16 r.
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