						 

Uchwała Nr XXVIII/301/2005
Rady Gminy Tarnów
z dnia 23 listopada 2005 roku
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Tarnów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, ze zm.), Rada Gminy Tarnów uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się stawki podatku od środków transportowych na obszarze gminy Tarnów w następujących wysokościach:

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994 roku:
1)	od 3,5 tony do 4,5 ton włącznie	- 300,00 zł
2)	powyżej 4,5 tony do 5,5 ton włącznie	- 410,00 zł
3)	powyżej 5,5 tony do 7,0 ton włącznie	- 470,00 zł
4)	powyżej 7,0 ton do 9,0 ton włącznie	- 500,00 zł
5)	powyżej 9,0 ton i poniżej 12 ton	- 580,00 zł
2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego po dniu 1 stycznia 1995 roku:
1)	od 3,5 tony do 4,5 ton włącznie	- 280,00 zł
2)	powyżej 4,5 tony do 5,5 ton włącznie	- 390,00 zł
3)	powyżej 5,5 tony do 7,0 ton włącznie	- 440,00 zł
4)	powyżej 7,0 ton do 9,0 ton włącznie	- 480,00 zł
5)	powyżej 9,0 ton i poniżej 12 ton	- 550,00 zł
3. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994 roku:
1)	od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony	- 800,00 zł
2)	od 5,5 tony i poniżej 12 ton	- 850,00 zł
5. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego po dniu 1 stycznia 1995 roku:
1)	od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony	- 750,00 zł
2)	od 5,5 tony i poniżej 12 ton	- 800,00 zł
6. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używannia łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - stawki podatkowe określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
7. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanej do dnia 31 grudnia 1994 roku:
1)	od 7,0 ton i poniżej 10,0 ton	- 250,00 zł
2)	od 10,0 ton i poniżej 12,0 ton	- 300,00 zł
8. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanej po dniu 1 stycznia 1995 roku:
1)	od 7,0 ton i poniżej 10,0 ton	- 230,00 zł
2)	od 10,0 ton i poniżej 12,0 ton	- 280,00 zł
9. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton - stawki podatkowe określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
10. Od autobusu wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994 roku - w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
1)	mniej niż 20 miejsc	- 280,00 zł
2)	od 20 miejsc do 29 miejsc	- 500,00 zł
3)	równej lub wyższej niż 30 miejsc	- 950,00 zł
11. Od autobusu wyprodukowanego po dniu 1 stycznia 1995 roku - w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
1)	mniej niż 20 miejsc	- 240,00 zł
2)	od 20 miejsc do 29 miejsc	- 450,00 zł
3)	równej lub wyższej niż 30 miejsc	- 870,00 zł
12. Od autobusu, którego jedynym źródłem zasilania jest gaz - bez względu na datę produkcji - w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
1)	mniej niż 20 miejsc	- 220,00 zł
2)	od 20 miejsc do 29 miejsc	- 430,00 zł
3)	równej lub wyższej niż 30 miejsc	- 840,00 zł.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów.
§ 3.
Traci moc uchwała nr Nr XIII/832003 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Tarnów ( Dz. Urzęd. Woj. Małop. Nr 436, poz. 4950), zmieniona uchwałą nr XIV/101/2003 z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/832003 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Tarnów (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2004 roku, Nr 12, poz. 165) . 
§ 4.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku.

















Załącznik Nr 1


Do uchwały Nr XXVIII/301/2005 


Rady Gminy Tarnów


z dnia 23 listopada 2005 roku

Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton



LICZBA OSI                                                         I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (w tonach)
STAWKA PODATKU (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton
580 zł
610 zł
nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton
735 zł
770 zł
nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton
735 zł
770 zł
Nie mniej niż 15 ton i więcej
1050 zł
1270 zł
Trzy osie
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton
580 zł
600 zł
nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton
735 zł
750 zł
nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton
1450 zł
1450 zł
nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony
1450 zł
1490 zł
nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton
1470 zł
1580 zł
nie mniej niż 25 ton i więcej 
1480 zł
1600 zł
Cztery osie i więcej
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton
1000 zł
1100 zł
nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton
1050 zł
1250 zł
nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton
1100 zł
1660 zł
nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton
1670 zł
2452,80 zł
nie mniej niż 31 ton i więcej
1660 zł
2452,80 zł



















Załącznik Nr 2


do uchwały Nr XXVIII/301/2005 


Rady Gminy Tarnów


Z dnia 23 listopada 2005 roku



Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton



LICZBA OSI I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA ZESPOŁU POJAZDÓW:                                    CIĄGNIK SIODŁOWY + NACZEPA,                               CIĄGNIK BALASTOWY + NACZEPA                                     (w tonach)
STAWKA PODATKU (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
950 zł
975 zł
nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
1000 zł
1000 zł
nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton
1050 zł
1200 zł
nie mniej niż 31 ton  i do 36 ton włącznie
1424 zł
1936 zł
Powyżej 36 ton
1424zł.
 1937,76zł



Trzy osie



Nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie
1400 zł
1727 zł
Powyżej 36 ton i mnie niż 40 ton 
1724 zł
2505 zł
Nie mnie niż 40 ton i więcej
1724 zł.
2505 zł.


















Załącznik Nr 3


Do uchwały Nr XXVIII/301/2005 


Rady Gminy Tarnów


z dnia 23 listopada 2005 roku




Stawki podatku od środków transportowych dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton



LICZBA OSI                                                                           I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA ZESPOŁU POJAZDÓW:                      NACZEPA/PRZYCZEPA + POJAZD SILNIKOWY (w tonach)
STAWKA PODATKU (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Jedna oś
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
280 zł
300 zł
nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
290 zł
350 zł
nie mniej niż 25 ton i do 36 ton włącznie
400 zł
562 zł
Powyżej 36 ton
400zł.
562zł.
Dwie osie
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton
290 zł
312 zł
nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony
614 zł
853 zł
nie mniej niż 33 tony i do 36 ton włącznie 
850 zł
1292 zł
powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton 
853 zł
1292 zł
nie mniej niż 38 ton i powyżej 
1152 zł
1722 zł
Trzy osie 



nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie
678 zł
943 zł
Powyżej 36 ton i  mniej niż 38 tony 
945 zł
943 zł
Nie mniej niż 38 ton i powyżej
945zł.
1290zł.





