RADA MIEISKA
w Olsztynie

UCHWAłA Nr XL/460/97
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 17 grudnia 1997 roku

w sprawie podatku od środków transportowych na 1998 rok.
Na podstawie art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz.U.Nr 9, poz. 31 z późn. zmianami), Rada Miejska w Olsztynie
uchwala co następuje:
§1
Ustala się stawki podatku od środków transportowych w następującej wysokości:
1 ) od samochodów ciężarowych o ładowności od 2 ton do 12 ton
a) od 2,0 t do 3,5 t włącznie
325.00 zł
b) powyżej 3,5 t do 6,0 t włącznie 409.00 zł
c) powyżej 6,0 t do 8,5 t włącznie 557.00 zł
d) powyżej 8,5 t do 12,0 t włącznie 975.00 zł
2) od samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 12 ton
a) powyżej 12,0 t do 14,0 t włącznie 1.159.00 zł
b) powyżej 14,0 t do 17,0 t włącznie 1.282.00 zł
1.500.00 zł
c) powyżej 17,0 t
3) od ciągników siodłowych i balastowych
a) siodłowych
- o nacisku na siodło do 8 t
- o nacisku na siodło powyżej 8 t
b) balastowych

1.282.00 zł
1.500,00zł
1.500.00 zł

4) od przyczep i naczep o ładowności powyżej 5 ton
a) powyżej 5 t do 12 t włącznie
b) powyżej 12 t do 20 t włącznie
c) powyżej 20 t
5) od autobusów
a) do 15 miejsc
b) powyżej 15 do 30 miejsc
c) powyżej 30 miejsc

331.00 zł
662.00 zł
1.159,00 zł

287.00 zł
526.00 zł
1.159,00 zł

§2

Przyznaje się ulgę w wysokości 50% stawki właścicielom pojazdów trwale przystosowanych
do przewozu inwalidów wraz z wózkami
§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Olsztyna.
§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 roku i podlega ogłoszeniu poprzez
rozplakatowanie na terenie miasta Olsztyna.
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