
 
 

Uchwała nr XXXVIII/448/09 
Rady Miasta Nowy Targ  

z dnia 4 grudnia 2009 roku 
 

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie 
miasta Nowy Targ 

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity z 2001 roku; Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust.1 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 roku; 
Dz. U. nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 
Podatek od środków transportowych wynosi rocznie: 
 
1. 1/ od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyŜej 3,5 tony  i poniŜej 12 

ton,      
     2/  od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 

od 3,5 ton i poniŜej 12 ton, 
     3/  od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 7 ton i 

poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego, 

     4/   od autobusów,  
           - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
2.  od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niŜ 12 ton i więcej, jak 

w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 
3.   od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 

nie mniej niŜ 12  ton i więcej,  
          - jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 
4.  od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niŜ 12 

ton i więcej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego, 

          - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 
 

§  2. 
 

Wykonanie uchwały powierza  się Burmistrzowi Miasta .  
 

§  3 
 

           Traci moc Uchwała Nr  107/XII/03 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 grudnia 2003 r. 
w sprawie podatku od środków transportowych,  Uchwała Nr 112/XIII/2003 Rady Miasta 
w Nowym Targu z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 107/XII/03 Rady 
Miasta Nowy Targ z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie podatku od środków transportowych,  
Uchwała Nr 96/XXXIV/05 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie 
zmiany Uchwały Nr 107/XII/03 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie 
podatku od środków transportowych,  Uchwała Nr XIV/131/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 
29 października 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 107/XII/2003 Rady Miasta w Nowym 
Targu z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od środków transportowych . 
 
 
 
 



 
                                                                            §  4 
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 
 
                                                                             §  5 
Uchwała wchodzi w Ŝycie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 roku. 


