
UCHWAŁA NR XXIX/262/2008
Rady Gminy Tarnów

z dnia 19 listopada 2008 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 roku 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 2006 roku. Nr 121, poz. 844, 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 powyżej 3,5 tony i poniżej 12 
ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994 roku:
1) powyżej 3,5 tony do 4,5 ton włącznie  - 331,00  zł
2) powyżej 4,5 tony do 5,5 ton włącznie                                                      -  452,00 zł
3) powyżej 5,5 tony do 7,0 ton włącznie - 518,00  zł
4) powyżej 7,0 ton do 9,0 ton włącznie - 551,00  zł
5) powyżej 9,0 ton i poniżej 12 ton - 640,00  zł

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 
ton wyprodukowanego po dniu 1 stycznia 1995 roku:
1) powyżej 3,5 tony do 4,5 ton włącznie - 309,00  zł
2) powyżej 4,5 tony do 5,5 ton włącznie - 430,00  zł
3) powyżej 5,5 tony do 7,0 ton włącznie - 485,00  zł
4) powyżej 7,0 ton do 9,0 ton włącznie - 529,00  zł
5) powyżej 9,0 ton i poniżej 12 ton - 606,00  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 powyżej 3,5 tony i poniżej 12 
ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994 roku:
1) powyżej 3,5 tony i poniżej 5,5 tony - 882,00  zł
2) od 5,5 tony i poniżej 12 ton - 937,00  zł

5. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony i poniżej 12 
ton wyprodukowanego po dniu 1 stycznia 1995 roku:
1) powyżej 3,5 tony i poniżej 5,5 tony - 827,00  zł
2) od 5,5 tony i poniżej 12 ton - 882,00  zł

6. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania 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 - 276,00  zł
2) od 10,0 ton i poniżej 12,0 ton - 331,00  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 - 254,00  zł
2) od 10,0 ton i poniżej 12,0 ton - 309,00  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 - 309,00  zł
2) od 20 miejsc do 29 miejsc - 551,00  zł
3) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1 047,00  zł

11. Od autobusu wyprodukowanego po dniu 1 stycznia 1995 roku - w zależności od liczby miejsc 
do siedzenia:
1) mniej niż 20 miejsc - 264,00  zł
2) od 20 miejsc do 29 miejsc - 496,00  zł
3) równej lub wyższej niż 30 miejsc  - 959,00  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 - 242,00 zł
2) od 20 miejsc do 29 miejsc - 474,00 zł
3) równej lub wyższej niż 30 miejsc             - 926,00 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów.

§ 3.

Traci moc uchwała nr Nr XVI/140/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 listopada 2007 roku 
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Tarnów (Dz. 
Urzęd. Woj. Małop. Nr 915, poz. 6239). 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
W. Mitera



Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX/262/2008 

Rady Gminy Tarnów
z dnia 19 listopada 2008 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 640,00zł   673,00zł
nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton 810,00zł   849,00zł
nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton  810,00zł   849,00zł
nie mniej niż 15 ton i więcej 1 158,00zł  1 400,00zł

Trzy osie
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton   640,00zł   661,00zł
nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton   810,00zł   827,00zł
nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton  1 598,00zł  1 598,00zł
nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony  1 598,00zł  1 642,00zł
nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton  1 620,00zł  1 742,00zł
nie mniej niż 25 ton i więcej  1 632,00zł  1 764,00zł

Cztery osie i więcej
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton  1 102,00zł  1 213,00zł
nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton  1 158,00zł  1 378,00zł
nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton  1 213,00zł  1 830,00zł
nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton  1 841,00zł  2 686,00zł
nie mniej niż 31 ton i więcej  1 830,00zł  2 686,00zł

Przewodnicząca Rady Gminy
W. Mitera



Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIX/262/2008 

Rady Gminy Tarnów
z dnia 19 listopada 2008 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  1 047,00zł  1 075,00zł
nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton  1 102,00zł  1 102,00zł
nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton  1 158,00zł  1 323,00zł
nie mniej niż 31 ton  i do 36 ton włącznie  1 569,00zł  2 076,00zł
powyżej 36 ton  1 569,00zł  2 136,00zł

Trzy osie

nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie  1 543,00zł  1 904,00zł
powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton  1 900,00zł  2 686,00zł
nie mniej niż 40 ton i więcej  1 900,00zł  2 686,00zł

Przewodnicząca Rady Gminy
W. Mitera



Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIX/262/2008 

Rady Gminy Tarnów
z dnia 19 listopada 2008 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  309,00zł  331,00zł
nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton  319,00zł  386,00zł
nie mniej niż 25 ton i do 36 ton włącznie  441,00zł  620,00zł
powyżej 36 ton  441,00zł  620,00zł

Dwie osie
nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton  319,00zł  344,00zł
nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony  677,00zł  940,00zł
nie mniej niż 33 tony i do 36 ton włącznie  937,00zł  1 425,00zł
powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton  940,00zł  1 425,00zł
nie mniej niż 38 ton i powyżej  1 270,00zł  1 898,00zł

Trzy osie 

nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie   748,00zł  1 040,00zł
powyżej 36 ton i  mniej niż 38 tony  1 042,00zł  1 040,00zł
nie mniej niż 38 ton i powyżej  1 042,00zł.  1 422,00zł.

Przewodnicząca Rady Gminy
W. Mitera


