U C H W A Ł A   N R XXII/135/04
Rady Gminy Jemielnica
z dnia 17 listopada 2004 r.
 

w sprawie określenia 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. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 ; z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558, Nr 113 , poz. 984, Nr 153 poz. 1271,  Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 ) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  i opłatach lokalnych         ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9 , poz.84 i Nr 200 , poz. 1683; z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966; z 2004 r. Nr 92 poz. 880 i 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz. 1291 ) Rada Gminy uchwala , co następuje : 

§ 1
Określa się roczną stawkę podatku od jednego środka transportowego :

1/ 	od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
	a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                    			   600,00 zł.
	b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie             			1.000,00 zł.
	c/ powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                      			1.200,00 zł.

2/ 	od samochodu ciężarowego z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne                     o dopuszczalnej masie całkowitej :
	a/ równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 25 ton :
q	o liczbie osi - dwie                            			1.530,00 zł.
q	o liczbie osi - trzy                             			1.330,00 zł.
q	o liczbie osi cztery i więcej				1.300,00 zł.
	b/ równej lub wyższej niż  25 ton :
q	o liczbie osi – dwie					1.600,00 zł.
q	o liczbie osi - trzy                             			1.640,00 zł.
q	o liczbie osi - cztery i więcej            			1.840,00 zł.

3/ 	od samochodu ciężarowego z innym systemem zawieszenia osi jezdnych ,  o dopuszczalnej masie całkowitej :
	a/ równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 25 ton :
q	o liczbie osi - dwie                            			1.640,00 zł.
q	o liczbie osi - trzy                              			1.576,31 zł.
q	o liczbie osi – cztery i więcej				1.400,00 zł.
	b/ równej lub wyższej niż 25 ton i mniejszej niż 29 ton:
q	o liczbie osi – dwie					1.700,00 zł.
q	o liczbie osi - trzy                              			1.740,00 zł.
q	o liczbie osi - cztery i więcej             			2.200,00 zł.
c/  równej lub wyższej niż 29 ton
q	o liczbie osi – dwie					1.700,00 zł.
q	o liczbie osi – trzy					1.740,00 zł.
q	o liczbie osi – cztery i więcej				2.452,80 zł. 

4/ 	od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 
od 3,5 tony a poniżej 12 ton                                         		1.330,00 zł.

5/  	od  ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym  za równoważne , dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
	a/ równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
q	o liczbie osi - dwie                            			1.530,00 zł.
q	o liczbie osi – trzy					1.500,00 zł.
	b/ równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 31 ton
q	o liczbie osi - dwie                            			1.640,00 zł.
q	o liczbie osi – trzy					1.600,00 zł.
	c/ równej lub wyższej niż 31 ton
q	o liczbie osi - dwie                         			1.819,00 zł.
q	o liczbie osi - trzy                           			1.819,00 zł.

6/ 	od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :             
	a/ równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton :
q	o liczbie osi - dwie                          			1.640,00 zł.
q	o liczbie osi – trzy					1.722,97 zł.
	b/ równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 31 ton :
q	o liczbie osi - dwie                         			1.740,00 zł.
q	o liczbie osi – trzy					1.722,97 zł.
	c/ równej lub wyższej niż 31 ton i mniejszej niż 40 ton :
q	o liczbie osi - dwie                          			1.937,76 zł. 
q	o liczbie osi - trzy                           			1.819,00 zł.
d/  równej lub wyższej niż 40 ton:
q	o liczbie osi – dwie 					1937,76 zł.
q	o liczbie osi trzy					2.548,65 zł.

7/ 	od przyczepy lub naczepy , która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton  
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego           										1.020,00 zł.

8/ 	od przyczepy lub naczepy z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów ,
	z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
	a/ równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 25 ton :
q	o liczbie osi - jedna                          			1.020,00 zł.
q	o liczbie osi – dwie					1.010,00 zł.
q	o liczbie osi - trzy					1.000,00 zł.
	b/ równej lub wyższej niż 25 ton i mniejszej niż 38 ton :
q	o liczbie osi - jedna                        			1.330,00 zł.
q	o liczbie osi - dwie                         			1.220,00 zł.
q	o liczbie osi trzy					1.200,00 zł.
	c/ równej lub wyższej niż 38 ton :
q	o liczbie osi – jedna					1.447,84 zł.
q	o liczbie osi - dwie                        			1.530,00 zł.
q	o liczbie osi - trzy                          			1.430,00 zł.

9/ 	od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
	a/ równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 25 ton :
q	o liczbie osi - jedna                        			1.120,00 zł.
q	o liczbie osi – dwie					1.100,00 zł.
q	o liczbie osi – trzy					1.050,00 zł.
	b/ równej lub wyższej niż 25 ton  i mniejszej niż 38 ton :
q	o liczbie osi - jedna                        			1.430,00 zł.
q	o liczbie osi - dwie                         			1.330,00 zł.
q	o liczbie osi – trzy					1.300,00 zł.
	c/ równej lub wyższej niż 38 ton :
q	o liczbie osi – jedna					1.447,84 zł.
q	o liczbie osi - dwie                          			1.699,87 zł.
q	o liczbie osi - trzy                           			1.530,00 zł.

10/ od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :
	a/ mniejszej niż 30 miejsc                                			   720,00 zł.
	b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc              				1.430,00 zł.

§ 2
Traci moc obowiązującą  uchwała Rady Gminy Nr XII/73/03 z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych , zmieniona uchwałą Nr XIV/79/03 z dnia   30 grudnia 2003 r. 

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 r.


Przewodniczący
							  	                 	   Rady  Gminy 

										( Herbert Pyka )

