
UCHWAŁA NR XVII/154/07 
         RADY MIEJSKIEJ W KAMIE ŃSKU 

z dnia 30 listopada 2007 r.  

 
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. 

 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; 2003 r. Nr 80 , poz. 
717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203 ; z 2005r.Nr 172 
poz.1441 i Nr 175, poz. 1457,Dz.U. z 2006 r.Nr.17,poz.128,Nr 181,poz 1337,Dz.U. z 2007 r. 
Nr 48, poz.327,Nr 138,poz.974, art. 10 i art. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 Nr 121 poz. 844) oraz obwieszczenia Ministra Finansów 
z dnia 10 października 2007 r. w sprawie podatku od środków transportowych 
obowiązujących w 2008 r. (M.P. Nr 76 poz. 813) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 
26 lipca 2007r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i 
opłatach lokalnych 2008r. (M.P. Nr 47 poz.557) Rada Miejska uchwala, co następuje:  
 

 
§ 1. Określa się wysokość stawek rocznych podatku od środków transportowych: 

 
1) od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyŜej 3,5 tony i poniŜej  
    12 ton, z tym, Ŝe w zaleŜności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masie całkowitej oraz jego   
    wpływu na środowisko stawki podatku określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 
 
2) od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12  
    ton, z tym, Ŝe w zaleŜności od 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 uŜywania łącznie z  
   naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyŜej 3,5  
   tony i poniŜej 12 ton, z tym, Ŝe w zaleŜności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy  
   całkowitej, nacisku na siodło oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa  
   Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały; 
 
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą  
    lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyŜszej od   
   12 ton w zaleŜności od 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 poniŜej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością  
   rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego uwzględnieniem wieku pojazdu i  
   dopuszczalnej masy całkowitej stawki podatku określa Załącznik Nr 5 do niniejszej  
   uchwały; 
 
6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną  
   masę całkowitą równą lub wyŜszą 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą  
   prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zaleŜności od liczby osi, dopuszczalnej   
   masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku zgodnie z Załącznikiem Nr 6   
   do niniejszej uchwały; 



7) od autobusów, w tym, Ŝe w zaleŜności od wieku pojazdu, ilości miejsc do siedzenia oraz  
   jego wpływu na środowisko stawki podatku określa Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych środki transportowe 
wykorzystywane do celów ochrony przeciwpoŜarowej. 
 
 

§ 3. Podatek od środków transportowych wpłacać naleŜy w kasie Urzędu Miejskiego 
w Kamieńsku lub na rachunek SGB Bank Spółdzielczy w Radomsku 
19898000092001007651560002. 
 
 

§ 4. Traci moc uchwała Nr II / 12/ 2006 z dnia 01 grudnia 2006 roku Rady Miejskiej 
w Kamieńsku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych (Dziennik 
Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 414, poz. 3270). 
 
 

§ 5 Uchwala podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego  
i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, nie wcześniej niŜ od 1 stycznia 2008 
roku. 
 
 
 
 
 
 
 


