
u C H W A Ł A Nr XXXl136113 

RADY GMINY GZY 

z dnia 6 grudnia 2013 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594 z późno zm.), art.lO ustawy z dnia 
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 

z późno zin.), w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. 

w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. (M.P 
z 2013r. poz.724) oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów oz dnia 11 października 2013r. 

w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 roku (M.P 
z 2013r. poz.812) Rada Gminy Gzy uchwala, co następuje: 

§1. 

Określa wysokość stawek podatku od środków transportowych: 

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 510,00 zł; 

- posiadających katalizatory - 384,00 zł; 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 576,00 zł; 

- posiadających katalizatory - 448,00 zł; 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 740,00 zł; 

- posiadających katalizatory - 510,00 zł; 
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2) 	od samochodów ciężarowych o dopuszczalriej masie całkowitej równej lub 

wyższej niż 12 ton: 

Liczba osi i 
dopuszczalna masa 

całkowita Iw tonach! 

Stawka podatku I w złotych I 

nie mniej 

niż 

.. 
mmeJ 
niż 

oś jezdna losie jezdne I z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zwieszeniem uznanym 

za równoważne 

inne systemy 

zawieszania osi 

jezdnych 

1 2 3 4 

Dwie osie 

12 13 O 180,00 

13 14 180,00 496,00 

14 15 496,00 700,00 

15 700,00 . 1.582,00 

Trzy osie 

12 17 180,00 312,00 

17 19 312,00 641,00 

19 . 21 641,00 832,00 

21 23 832,00 1.282,00 

23 25 1.282,00 1.991,00 

25 1.282,00 1.991,00 

Cztery osie i więcej 

12 25 832,00 844,00 

25 27 844,00 1.316,00 

27 29 1.316,00 2.089,00 

29 31 2.089,00 3.098,00 

31 2.089,00 3.098,00 

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z 

naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu: 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 766,00 zł; 

- posiadających katalizatory 537,00 zł . ; 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.150,00 zł; 

- posiadających katalizatory 805,00 zł; 

c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton 1.533,00 zł; 

- posiadających katalizatory 1.074,00 zł; 
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4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie 
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 
równej lub wyższej niż 12 ton: 

Liczba osi i dopuszczalna 

masa całkowita zespołu 

pojazdów: 
ciągnik siodłowy + naczepa, 

ciągnik balastowy + przyczepa 

I w tonach! 

Stawka podatku I w złotych I 

nie mniej niż mniej niż oś jezdna losie jezdnel 
z zawieszeniem pneumatycznym 

lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

mne 
systemy 

zawieszenia 
OSI 

jezdnych 

Dwie osie 
, 12 

I 
18 O 48,00 

18 25 337,00 608,00 

25 31 708,00 1.162,00 

31 1.784,00 2.415,00 

Trzy osie i więcej 

12 40 1.575,00 2.177,00 

40 2.177,00 3.125,00 

5) 	 od przyczep i naczep, 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: 

a) od 7 ton do poniżej 12 ton 	 - 129,00 zł.; 
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6) 	 od przyczep lub naczep, 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: ' :.. 

Liczba osi i dopuszczalna 

masa 

całkowita zespołu pojazdów: 

naczepa/przyczepa + pojazd 

silnikowy Iw tonach! 

Stawka podatku Iw złotych I 

. . . 
me mrueJ 

niż 

mniej niż oś jezdna losie jezdne I 
z 

zawieszeniem pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

inne systemy 
. . .

zawleszerua OSI 

jezdnych 

1 2 3 4 

Jedna oś 

12 18 O 33,00 

18 25 226,00 405,00 

25 405,00 710,00 

Dwie osie 

12 28 266,00 393,00 

28 33 774,00 1.074,00 

33 38 1.074,00 1.631,00 

38 1.452,00 2.147,00 

Trzy OSIe i więcej 

12 38 856,00 1.191,00 

38 1.191,00 1.618,00 

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 

a) do 15 miejsc włącznie 485,00 zł; 

- posiadających katalizatory 333,00 zł; 

b) powyżej 15 miejsc do 30 miejsc włącznie 906,00 zł; 

- posiadających katalizatory 627,00 zł; 

c) powyżej 3 O miej sc 2.005,00 zł ; 

- posiadających katalizatory 1.405,00 zł; 

§ 2. 
Traci moc uchwała Nr XII46111 Rady Gminy Gzy z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
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§ 3. 


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2014. 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY 

eJ C?c.teŁ
Leon~a ~ 


