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UCHWAŁA NR LX/398/14
RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE
z dnia 6 listopada 2014 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym tekst jednolity:(Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r., poz. 849 t.j. ze zm.) Rada Miejska w Kunowie uchwala co
następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Miasta
i Gminy Kunów:
1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

- 716 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

- 1.004 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

- 1.288 zł,

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton stawki podatku określone są w poniższej
tabeli;
Liczba
osi
i dopuszczalna
masa całkowita
(w tonach)
Nie
Mniej
mniej
niż
niż

12 ton
12 ton
12 ton
29 ton

29 ton

Stawka podatku ( w złotych)

Oś
jezdna
(osie
jezdne) Inny system zawieszenia osi jezdnych
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
Dwie osie
1.430 zł
2.086 zł
Trzy osie
2.082 zł
2.602 zł
Cztery osie i więcej
1.304 zł
1.888 zł
2.344zł 2.352 zł
2.864 zł 2.876 zł
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3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.822 zł
4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton stawki
podatku określone są w poniższej tabeli;
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
Stawka podatku ( w złotych)
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy +
naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
Nie mniej niż
Mniej niż
Oś
jezdna
(osie
jezdne) Inny system zawieszenia osi
z zawieszeniem pneumatycznym jezdnych
lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
Dwie osie
12 ton
31 ton
1.824 zł
2.200 zł
31 ton
36 ton
2.082 zł
2.214 zł
36 ton
2.342 zł
2.415 zł
Trzy osie i więcej
12 ton
38 ton
1.168 zł
1.560 zł
38 ton
1.434 zł
1.824 zł
5) autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby
miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc

- 950 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2.269 zł
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kunów.
§ 3. Traci moc Uchwała nr XLVI/323/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 listopada 2013 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kunowie
Roman Wójcik

