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Uchwała Nr XV/101/2007
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 12 listopada 2007r.

w sprawie:  stawek od środków transportowych na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity, Dz.U.  z 2006r.  Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), pkt
3 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłatach lokalnych M.P. 47 poz. 557 z dnia 3 sierpnia 2007r. oraz
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2007r. w sprawie stawek podatku od
środków transportowych obowiązujących w 2008r. M.P. 76 poz. 813 z dnia 19 października 2007r.

Rada Miejska w Ogrodzieńcu

ustala:

stawki podatku od środków transportowych na 2008 r.

§ 1

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2008:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach
Powyżej 3,5 do 5,5

włącznie
Powyżej 5,5 do 9

włącznie
Powyżej 9

i mniej niż 12
Stawka podatku w złotych

samochody posiadające katalizatory
spalin wyprodukowane po roku 2000 528,00 936,00 1164,00

samochody posiadające katalizator
i wyprodukowane w roku 2000 i wcześniej 636,00 972,00 1224,00

nie posiadające katalizatora spalin
wyprodukowane po roku 2000 636,00 972,00 1224,00

nie posiadające katalizatora spalin
i wyprodukowane w roku 2000 i wcześniej 660,00 996,00 1296,00
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b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna
masa całkowita Zawieszenie osi

pneumatyczne lub
równoważne

Inny system
zawieszenia osi

Nie mniej
niż Mniej niż

2 osie
Stawka podatku w złotych

12 15 1416,00 1524,00

15 - 1632,00 1728,00
3 osie

Stawka podatku w złotych
12 23 1728,00 1836,00
23 - 1884,00 1944,00

4 osie i więcej
Stawka podatku w złotych

12 27 2160,00  2208,00

27 29 2196,00 2256,00

29 - 2316,00 2520,00

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania  łącznie  z  naczepą  lub
przyczepą  o
    dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Ciągniki wyprodukowane
w 2000r. i wcześniej po 2000 roku

Stawka podatku w złotych

ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton 1008,00 942,00
ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i
poniżej 12 ton 1308,00 1224,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna
masa całkowita Inny systemZawieszenie osi

pneumatyczne lub
równoważne

zawieszenia osi

2 osie
Nie mniej

niż Mniej niż

Stawka podatku w złotych
12 25 1464,00 1584,00

25 31 1680,00 1776,00

31 - 1884,00 1980,00
3 osie

Stawka podatku w złotych
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12 25 1836,00 1908,00

25 40 1968,00 1980,00

40 - 2256,00 2544,00

3) przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,  z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego

Przyczepy lub naczepy wyprodukowane

w 2000r. i wcześniej po 2000 roku

Stawka podatku w złotych

672,00 624,00

4)  przyczepy  lub  naczepy,   które  łącznie  z  pojazdem  silnikowym  posiadają  dopuszczalną   masę
     całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem  związanych  wyłącznie  z działalnością
rolniczą
     prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Dopuszczalna masa
całkowita w tonach Zawieszenie osi

pneumatyczne
lub równoważne

Inny system
zawieszenia osi

1 oś
Nie mniej

niż Mniej niż

Stawka podatku w złotych
12 25 720,00 792,00
25 - 840,00 888,00

2 osie
Stawka podatku w złotych

12 28 996,00 1044,00

28 33 1104,00 1152,00

33 38 1368,00 1464,00

38 - 1596,00 1884,00

3 osie

Stawka podatku w złotych

12 37 1536,00 1548,00

37 - 1860,00 1980,00
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5) autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia

Mniej niż
30 miejsc

Równej lub więcej
niż 30 miejsc

Stawka podatku w złotych
Autobusy  wyprodukowane w roku 2000 i

wcześniej 1068,00 1908,00

Autobusy  wyprodukowane po roku 2000 984,00 1884,00

§ 2

Zwolnić z podatku od środków transportowych:

a) pojazdy należące do ochrony przeciwpożarowej z  terenu miasta i gminy,

b) autobusy bez względu na ilość miejsc wykorzystywane dla potrzeb oświaty i wychowania, opieki

społecznej,

    nie przeznaczone na działalność gospodarczą.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa

Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008r.

Przewodniczący  Rady Miejskiej

                                                                                                   GRZEGORZ WAŁEK
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