UCHWAŁA NR LV/614/05
Rady Miasta Opola
z dnia 8 grudnia 2005 r.

w sprawie podatku od środków transportowych na terenie miasta Opola.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 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,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 110,
poz. 1039, Nr 96, poz. 874, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966,
z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, z 2005 r. Nr 130,
poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419) – Rada Miasta Opola uchwala,
co następuje:
§1
Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:
1.

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej
12 ton:

1) posiadających urządzenia służące do ochrony środowiska:
[

Dopuszczalna masa całkowita
a)
b)
c)
d)

od 3,5 t do 5,5 t włącznie
powyżej 5,5 t do 7,5 t włącznie
powyżej 7,5 t do 9,0 t włącznie
powyżej 9,0 t i poniżej 12,0 t

Samochody wyprodukowane:
po 1998 r.
w 1998 r. i wcześniej
593,00 zł
616,00 zł
659,00 zł
714,00 zł
769,00 zł
934,00 zł
878,00 zł
989,00 zł

2) nie posiadających urządzeń służących do ochrony środowiska:
Dopuszczalna masa całkowita
a)
b)
c)
d)

od 3,5 t do 5,5 t włącznie
powyżej 5,5 t do 7,5 t włącznie
powyżej 7,5 t do 9,0 t włącznie
powyżej 9,0 t i poniżej 12,0 t

Samochody wyprodukowane:
po 1998 r.
w 1998 r. i wcześniej
636,00 zł
656,00 zł
769,00 zł
882,00 zł
1.044,00 zł
1.093,00 zł
1.099,00 zł
1.209,00 zł

2
2.

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej
niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
nie mniej niż

3.

osie jezdne z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

13
14
15

1.099,00 zł
1.099,00 zł
1.099,00 zł
1.099,00 zł

1.429,00 zł
1.429,00 zł
1.429,00 zł
1.429,00 zł

17
19
21
23
25

1.209,00 zł
1.209,00 zł
1.209,00 zł
1.209,00 zł
1.209,00 zł
1.209,00 zł

1.676,00 zł
1.676,00 zł
1.676,00 zł
1.676,00 zł
1.676,00 zł
1.676,00 zł

25
27
29
31

1.759,00 zł
1.759,00 zł
1.759,00 zł
1.759,00 zł
1.759,00 zł

2.505,00 zł
2.505,00 zł
2.505,00 zł
2.505,00 zł
2.505,00 zł

mniej niż

dwie osie
12
13
14
15
trzy osie
12
17
19
21
23
25
cztery osie i więcej
12
25
27
29
31

Stawka podatku

Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od
3,5 tony i poniżej 12 ton:

1) posiadających urządzenia służące do ochrony środowiska:

Masa całkowita
a) od 3,5 t do 8 t włącznie
b) powyżej 8 t i poniżej 12 t

Ciągniki wyprodukowane:
po 1998 r.
w 1998 r. i wcześniej
934,00 zł
1.043,00 zł
1.319,00 zł
1.429,00 zł

2) nie posiadających urządzeń służących do ochrony środowiska:
[

Masa całkowita
a) od 3,5 t do 8 t włącznie
b) powyżej 8 t i poniżej 12 t

Ciągniki wyprodukowane:
po 1998 r.
w 1998 r. i wcześniej
1.099,00 zł
1.209,00 zł
1.484,00 zł
1.531,00 zł

3
4.

Od 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 (w tonach)
nie mniej niż
dwie osie
12
18
25
31
trzy osie
12
40

5.

mniej niż

Stawka podatku
osie jezdne z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

18
25
31

1.502,00
1.502,00
1.502,00
1.502,00

zł
zł
zł
zł

40

1.484,00 zł
1.831,00 zł

inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
1.936,00
1.936,00
1.936,00
1.936,00

zł
zł
zł
zł

1.868,00 zł
2.505,00 zł

Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

1) od 7 ton i poniżej 12 ton:
Masa całkowita
a) od 7 t do 10 t włącznie
b) powyżej 10 t i poniżej 12 t

Przyczepy i naczepy wyprodukowane:
po 1998 r.
w 1998 r. i wcześniej
330,00 zł
439,00 zł
660,00 zł
769,00 zł

2) równą lub wyższą niż 12 ton:
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)
nie mniej niż
jedna oś
12
18
25
dwie osie
12
28
33
38
trzy osie
12
38

mniej niż

Minimalna stawka podatku
oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatyczinne systemy zawieszenia osi
nym lub zawieszeniem uznanym
jezdnych
za równoważne

18
25

879,00 zł
879,00 zł
879,00 zł

989,00 zł
989,00 zł
989,00 zł

28
33
38

1.099,00 zł
1.099,00 zł
1.223,00 zł
1.223,00 zł

1.531,00 zł
1.531,00 zł
1.531,00 zł
1.807,00 zł

38

1.044,00 zł
1.044,00 zł

1.362,00 zł
1.362,00 zł

4
6.

Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:

1) posiadających urządzenia do ochrony środowiska:
Autobusy wyprodukowane:
po 1998 r.
w 1998 r. i wcześniej
385,00 zł
439,00 zł
715,00 zł
769,00 zł
1.099,00 zł
1.649,00 zł

Liczba miejsc do siedzenia
a) do 15 miejsc włącznie
b) powyżej 15 i mniej niż 30 miejsc
c) równa lub wyższa niż 30 miejsc

2) nie posiadających urządzeń do ochrony środowiska:
Autobusy wyprodukowane:
po 1998 r.
w 1998 r. i wcześniej
439,00 zł
495,00 zł
769,00 zł
825,00 zł
1.209,00 zł
1.759,00 zł

Liczba miejsc do siedzenia
a) do 15 miejsc włącznie
b) powyżej 15 i mniej niż 30 miejsc
c) równa lub wyższa niż 30 miejsc

§2
Z dniem 31 grudnia 2005 r. traci moc uchwała Nr XXXIX/396/04 Rady Miasta Opola z dnia
9 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie miasta Opola.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia 2006 r.

(Utraciła moc uchwałą Nr III/5/06 Rady Miasta Opola z dnia 7 grudnia 2006 r.)

