
UCHWALA NR III/lO/lO
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

z dnia 16 grudnia 2010 r.

w sprawie ustalenia wysokosci stawek podatku od srodków transportowych i zwolnien tego podatku na
terenie gminy Tarnów Opolski.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 10 i art. 12 ust. 4 z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i oplatach lokalnych ( Dz. U z
2010r. nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski, uchwala co nastepuje:

§ 1. Okresla sie wysokosc rocznych stawek podatku od srodków transportowych:

1.Od samochodów ciezarowych o dopuszczalnej masie calkowitej powyzej 3,5 tony i ponizej 12 ton

1) Posiadajacych urzadzenia sluzace do ochrony srodowiska:

2) Nie posiadajacych urzadzen sluzacych do ochrony srodowiska

2. Od samochodów ciezarowych o dopuszczalnej o masie calkowitej równej lub wyzszej niz 12 ton:
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Samochody wyprodukowane

Dopuszczalna masa calkowita
DO1998 roku w 1998 roku i wczesnie.i

a)powyzej 3,5t do 5,5t wlacznie 597,00 620,00

b) powyzej 5,5t do 9t wlacznie 711,00 835,00

c) powyzej 9t i ponizej 12t 891,00 l 015,00

Samochody wyprodukowane

Dopuszczalna masa calkowita
DO1998 roku w 1998 roku i wczesniei

a)powyzej 3,5t do 5,5t wlacznie 670,00 699,00

b) powyzej 5,5t do 9t wlacznie 947,00 l 038,00

c) powyzej 9t i ponizej 12t l 140,00 l 263,00

Liczba osi i dopuszczalna masa Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za
calkowita równowazne Inne systemy osi jezdnych

Nie mniej niz Mniej niz

DWIE OSIE

12 ton 13 ton
l 208,00 1327,00

13 ton 14 ton l 325,00 l 445,00

14 ton 15 ton l 444,00 l 561,00

15 ton l 560,00 l 681,00

TRZY OSIE

12 ton 17 ton l 222,00 l 344,00

17 ton 19 ton l 339,00 l 460,00
19 ton 21 ton l 457,00 l 580,00



3. Od ciagników siodlowych i balastowych przystosowanych do uzywania lacznie z naczepa lub przyczepa
o dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazdów:

l) od 3,5 tony o ponizej 12 ton:

a) posiadajacych urzadzenia sluzace do ochrony srodowiska

b) nie posiadajacych urzadzen sluzacych do ochrony srodowiska

2) równej lub wyzszej niz 12 ton

4. Od przyczep i naczep, które lacznie z pojazdem silnikowym posiadaja dopuszczalna mase calkowita,
z wyjatkiem zwiazanych wylacznie z dzialalnosciarolnicza prowadzona przez podatnika podatku rolnego:

l) od 7 ton i ponizej 12 ton

2) równej lub wyzszej niz 12ton

Liczba osi i dopuszczalna masa calkowita zespolów pojazdów:
naczepa I przyczepa + pojazd silnikowy w tonach
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21 ton 23 tony l 574,00 l 695,00

23 tony 25 ton l 692,00 l 812,00

25 ton l 810,00 1931,00

CZTERY OSIE I WIECEJ

12 ton 25 ton 1569,00 l 691,00

25 ton 27 ton l 687,00 l 808,00

27 ton 29 ton l 804,00 l 927,00

29 ton 31 ton l 873,00 2 760,00

31 ton l 986,00 2 760,00

Ciagniki wyprodukowane

l) po 1998roku 839,00

2) w 1998 roku i wczesniej 959,00

Ciagniki wyprodukowane

l) po 1998roku 959,00

2) w 1998 roku i wczesniej l 081,00

Liczba osi i dopuszczalna masa
calkowita

Nie mniej niz Mniej niz Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za Inne systemy zawieszenia osi
równowazne jezdnych

DWIE OSIE

12 ton 18 ton 980,00 I l 518,00

18 ton 25 ton l 097,00 l 634,00

25 ton 31 ton l 215,00 l 753,00

31 ton l 658,00 2 142,00

TRZY OSIE

12 ton 40 ton l 466,00 2017,00

40 ton 2017,00 2 770,00

Przyczepy i naczepy wyprodukowane

l) po 1998roku 731,00

2) w 1998 roku i wczesniej 848,00



12 ton

28 ton

28 ton

33 ton

l 1 :1U,UU

I 184,00 I 308,00

2) nie posiadajacych urzadzen do ochrony srodowiska

§ 2. Zwalnia sie z podatku od srodków transportowych, srodki transportowe wykorzystywane wylacznie na
potrzeby statutowejednostek organizacyjnych finansowych z budzetu gminy

§ 3. Traci moc uchwala Nr XXIII1180/08 w sprawie wysokosci rocznych stawek podatku od srodków
transportowych na rok 2009

§ 4. Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 5. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od daty ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa
Opolskiego z moca obowiazujaca od dnia Ol stycznia 2011 roku.
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Autobusy wyprodukowane
Ilosc miejsc do siedzenia Po 1998 roku W 1998 roku i wczesniej

Mniej niz 30 miejsc 722,00 778,00

Równa lub wyzsza niz 30 miejsc I 083,00 I 681,00

Autobusy wyprodukowane
Ilosc miejsc do siedzenia Po 1998 roku W 1998 roku i wczesniej

Mniej niz 30 miejsc 778,00 838,00

Równa lub wyzsza niz 30 miejsc 1197,00 1817,00


