
UCHWAŁA NR 25^//2015
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA

z dnia 14 sĘcznia 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 37 6/LIIll2013 Rady Miejskiej w Sierpcu z dnia
04 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków

transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Miasta Sierpc

Na podstawie art. 1 8 ust' 2 pkt 8, ustawy Z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz.U. zŻOI3 r.,poz.594 z p'óźn. zm.) oraz art.8, i0 ustawy zdnia12 stycznia 1991r.

o podatkach i opłatach lokalnychl (t. j.Dz.IJ. zŻ014r. poz.849) lł'związku z obwieszczeniem

Ministra Finansów z dnia 10 paździemika 2014r. w sprawie Stawek podatku od środkórv
transpottowych obowiązujących w 20l5r. (MI.z20I4r.' poz.895) izdnl.a7 sierpnia20l4r'
w sprawie gómych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalrrych w 2015r. (M.P. z 2014r.,

poz. 718) Rada Miejska Sierpca uchwala, co następuje:

s1
Zmtanie ulega treść $ 1 Uchwały nr 376n'IIIl20I3 Rady Miejskiej w Sierpcu z dnia 04 grudnia

2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 20 l4
obowiązujących na terenie Miasta Sierpc, który przyjmuje następujące brzmienie:

,,śi 1

1. obniżeniu podlegają starvki podatku od środków transportowych.
2. Wysokość stawek podatku od środków transportowych po obniżce ksztahować się będzie:

I. od sarnochodów ciężarowych o dopuszczalnej rnasie całkowitej:
a) por.vyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:
b) porvyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:
c) powyżej 9 ton i mniej niŻ 12 ton

II. od samochodów ciężarowych, o których mowa \.v ar1. 8 pkt 2 usta\łry o podatkach

i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton

w zależności od osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek

określonych w załącznikach Nr 1 do niniejszej uchwały.

ilI. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie

z naczepąhlb przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespofu pojazdów:

410'00 zł
818'00 zł

L022,00 zł

410'00 zł
818'00 zł

I.022'00 zł

] Niniejsza ustawa dokonuję w zakresie s\ło.j!:j rogulacji \łdroŻęDia następujących dyrckfyw Wspólnot Europęjskich:

1) dyrektywy 92lio6/EWG z dnia i grudnia l992 r' *'sprawię usta]rowienia wspólnych zasad dla niektórych typÓw t.ansportu konlbinowanego towarów

między pańsl\l'ami czIollkowskimi (Dz.tJrZ' WE L368 z 17.12'1992).

2) dyręktywv lgg9/6ŻlwE z dnid 11 czerwca 1 999 r' w sprawie pob ieran ia opłal Za uŹ)tkowan ia nicktórych typów in frastruktury przęz poj aŻdy ciężaro\łę

(Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999)
Dane do!)_czące ogloszęnia aktólv prawa Unii Europcjskiej' zanieszc7one w ninicjszej ustawie - z dniem uzyskania przeŻ RzęcŻpospolitą Polską czlonkostwa

w Unii Europe1siie., - aotyczą og]oszenia tych ak1ów w Dzienniku t.lrzędolv}n Unii Europejskiei - \ł}danie specIalne



IV. od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa W art' 8 pkt 4 przystosowan1'ch

do używania łącznie z naczepą lub przyczepą według stawek określonych w załączniku nr 2
do niniejszej uchwaĘ.

Y. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę

całkorvitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyj ątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

622'00 zł

Vl. od przyczep inaczep, o których mowaw art.8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
(z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku

rolnego) według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

vII. od autobusów :

a) o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niŹ 30:

b) równej lub wyższej niż 30:

1.100'00 zł
2.100,00 zł''

s2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

s3

Uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego Z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2015r'

PRZEWoDNlczĄcA
RADY MiEtgKlEJ
s*bo(oL vft.rti"ka



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25lY 12015

Rady Miejskiej Sierpca
z dńa 14 stycznia 2015r.

STAWKI PODATKU DLA PoJAZDow OKREŚLONYCH
W ART.8 PKT 2 USTAWY

Liczba osi
i dopuszczalna masa całkowita

( rv tonach)
Stawka podatku w zł

Nie mniei niż Mniej niż

oś 'jezdna ( osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za

równoważne

Inny system zawieszenia osi
jezdnych

I Ż 3 1

Dwie osie

12 13 139,00 139,00

l3 14 139,00 3 84,00

t4 t5 3 84,00 541,00

l5 541,00 r.225,00

Trzy osie

I2 t7 r 39,00 242,00

1'7 19 242,00 49ó'00

19 21 496,00 644,00

21 23 644,00 992,00

Ż3 Ż5 992,00 1.542,00

25 99Ż,00 1.542,00

Cztery osie
l wlęcel

12 25 644,00 653,00

25 Ż7 651,00 1 .0 19,00

Ż'7 29 1 .0 r 9,00 l .61 8,00

29 31 1 .6 r 8,00 2.399,00

31 1 .61 8,00 ? tqq 00

PRzEWoDNlcZĄcA



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 25lY l20I5
Rady Miejskiej S ierpca

z dnia 14 stycznia 2015r.

STAWKI PoDATKU DLA POJAZDoW OKREŚLONYCH
W ART. B PKT 4 USTAWY

Liczba osi
i dopuszczalna masa calkowita

zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa!

ciągnik balastowy + ptzyczepa
(w tonach)

Stawka podatku w zl

Nie mniej niż Mniej niż

oś jezdna ( osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym

lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

Inny system zawieszenia
osi jezdnych

1 ) 4

Dlvie osie

l2 18 3 8,00 3 8,00

18 25 260,00 4'.70,00

25 31 s48,00 899,00

31 1.382.00 1.895,00

Trzr osie

12 40 l .2 i 9,00 l.ó85.00

40 1.685,00 2.493,00



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 25lYl2015
Rady Miej skiej Sierpca
z dnia 14 stycznia 2015r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP oKREŚLONYCH
W ART. 8 PKT 6 USTAWY

Liczba osi
i dopuszczalna masa calkowita

zespołów pojazdów:
naczepalprqczepa
+ pojazd silnikowy

( w tonach)

Stawka podatku w zł

Nie mniej niż Mniei niż

oś jezdna ( osie jezdne)
z zawieszeniem

pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym

za równoważne

Inny system zawieszenia osi
jezdnych

I 2 3 4

.Iedna oś

12 18 25,00 25,00

18 25 174,00 313,00

25 3 13,00 549,00

Dwie osie

12 28 206,00 303,00

28 33 600,00 832,00

33 38 832,00 1.263,00

l8 L 124,00 1.663,00

T rzy osie

12 38 662,00 922,00

38 q72 00 1.2s3,00

iJfr jl iil vJ O [i i{ lcZĄcA
h.\n'r F4IEJ9KIEJ

l.ą /
s'-"b,7!/a"vłtnbickl


