UCHWAŁA NR XVII/184/2003
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 15 grudnia 2003r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591,
zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr
214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 10 ustawy z dnia
12
stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84,
zm: z 2002r. Nr 200, poz. 1683, zm.; z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188,
poz. 1840, Nr 203, poz. 1966) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala,
co następuje:
§ 1 Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
600,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 900,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
1.100,00 zł.
2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż
12 ton, w zależności od rodzaju zawieszenia, bez względu na liczbę osi:
dopuszczalna masa całkowita pojazdu
zawieszenie pneumatyczne inne systemy
lub uznane za równoważne
zawieszenia
a) od 12 ton i poniżej 18 ton
1.150,00 zł.
1.260,00 zł.
b) od 18 ton i poniżej 29 ton
1.550,00 zł.
1.660,00 zł.
c) równej lub wyższej niż 29 ton
2.200,00 zł.
2.452,80 zł.
3. 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 800,00 zł.
4. 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, w zależności od rodzaju zawieszenia, bez względu na liczbę osi:
dopuszczalna masa całkowita zespołu
zawieszenie
inne systemy
pneumatyczne lub uznane za zawieszenia
pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy
równoważne
a) od 12 ton i poniżej 31 ton
1.350,00 zł.
1.730,00 zł.
b) od 31 ton i poniżej 40 ton
1.600,00 zł.
1.940,00 zł.
c) równej lub wyższej niż 40 ton
2.000,00 zł.
2.548,65 zł.
5. Od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, która łącznie z pojazdem silnikowym
posiada dopuszczalną masę całkowitą:
od 7 ton i poniżej 12 ton
650, 00 zł.

6. Od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, która łącznie z pojazdem silnikowym
posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od
rodzaju zawieszenia, bez względu na liczbę osi:
dopuszczalna masa całkowita zespołu
zawieszenie
inne systemy
pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd
pneumatyczne lub uznane zawieszenia
silnikowy
za równoważne
a) od 12 ton i poniżej 28 ton
850,00 zł.
950,00 zł.
b) od 28 ton i poniżej 36 ton
1.200,00 zł.
1.300,00 zł.
c) równej lub wyższej niż 36 ton
1.400,00 zł.
1.699,87 zł.
7. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 15 miejsc
b) równej lub wyższej niż 15 miejsc a mniej niż 30 miejsc
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc

900,00 zł,
1.200,00 zł,
1.500,00 zł.

§ 2 Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Maz.
§ 3 Traci moc Uchwała Nr II/10/02 Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia
11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 317, poz.4079).
§ 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego i ma zastosowanie począwszy od roku podatkowego 2004.
Uchwała podlega również ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz w prasie lokalnej.

