
UCHWAŁA NR.
RAD' GMIN' TARNó* ó.ó"s*,

z dnia 2017 r

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Na Podstawie art, 18 ust. 2 Pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U, z20l7 r. poz.1875) oraz art, l0 ust. l i2 ustawy zdnia12 stycznia 1991 r. o podatkach i opńach iokalnych (Dz. U, z2016r.poz.l785) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ l.
określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:
l) od samochodów cięŻarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

wynoszą:

2) Od samochodów cięŻarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:,

DopuszczaIna masa calkowita Stawka podatku

a) powyżej 3,5 t{b 5,5 t9$łącznie
560,()()

b) powyżej 5r5 ton do 9 ton włącznie
940.0{)

c) powyżej 9 ton i ponizej 12 ton
1 l30,00

Liczba osi i dopuszczalna
masa calkowita w tonach

Osie jezdne
z zawieszeniem

pneumatycznym lub
uznanym za
równoważne

In nc
§ystemy

zawieszenia
osi

jczdnychNie mnicj niż Nl nicj
nij,

DWIE OSIE
2 l3 l00,00 2J0.()0
3 I1 2_10.()0 480,00
4 l5 .l80,00 6J0.00

l5 6.t0,00 l J20,00
TRZY osIE

12 17 210,00 3,ł0,00
l7 l9 340,00 600,00
l9 2l 600,00 750,00
2l 23 750,00 l090,00
23 25 1090,00 l640,00
ż5 l090,00 l6]0,00

25
CZTERY OSIE I WIECE.I
l 740,()0l 7§0_0(l

l2
25 2,7 750,00 l l20.()0
27 29 1 l20,00 l720.00
29 3l l72l1,00 250(),00
3l l720,00 2500,00



3) od ciągników siodłowYch i 
,balastowych przysto§owanych do używania łącznie z naczepąlub przyczepą odopuszczalnej masie całkowitej zespołu pola)OOw:

a) od 3,5 ton i poniżej 12 ton:

b) równej lub wyższcj niż12 ton:

Liczba osi i dtlpuszczalna
nasa calkowita zcspolu pojazdów: ciągnil
siodlolvy + naczepa, ciągnik balastowv +

przyczepa (w tonach)

Osie jezdne z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym za

równoważne

Innc systemy zawicszcnia
osi jezdnych

DWIE OSIE

4) od PrzYczeP i naczeP. które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę calkowitą, zwYjątkiem związanYch wYłącznie z dzialalnością rolniczą irowadzoną prze) podatnika podatku rolnegowyno§zą:

a) od 7 ton i poniże.i 12 ton.

b) równej lub wyższej niż12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa
calkowita zespolów pojazdów:

naczepal przy czepa + pojazłJ s il nikowy
(w tonach)

Osie jczdne z zawieszcnicm
pneumatycznym lub zawicszeniem

uznanym za równoważnc

Inne systemy zawieszenia osi
jczdnych

DWIE osIE

TRZY OSIE



TRZY OSIE I WI

5) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

Stawka podatkowa

Rólł na lub większa niz 2|miei

§2.
Z dniem 31 grudnia 2017 r, traci moc uchwała Nr XXVI/184/20]6 Rady Gminy Tarnów opolski z dnia2llistoPada 2016 r, w sPrawie okreŚlenia wysokości .o:llł"h 

""*"r 
p"a"ku od środków transportowych ( DziennikUrzędowy Województwa Opolskiego zZÓtS r. poz.2497)

§3
Wykonanie uchwĄ powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
§4.

Wojewódawa Opolskiego.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 20l8 roku.


