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U c h w a I a Nr .................. ........... . 

Rady Miejskiej w Toszku 

z dnia ............................ . 

w sprawie : ustalenia wysokosci stawek i zwolnien w podatku od srodkow transportowych na 
terenie gminy i miasta Toszek na rok 2012. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt8 , artAO ust 1, artA 1 ust.1 i artA2 ustawy 


z dnia 8 marca 1990r. 0 samorz'tdzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 


z pMn. zm.)oraz art.10 i art. 12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 0 podatkach 


i oplatach lokalnych (tekstjedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95poz.613 z pom. zm.) 


Rada Miejska w Toszku 


Uchwala: 


§1 

Okresla si~ wysokosc rocznych stawek podatku od srodk6w transportowych na rok 20 I I : 

I) od samochod6w ci«zarowych 0 dopuszczalnej masie calkowitej: 

a/ powyzej 3,5 tony do 5,5 I wlll.cznie ..... .. .... ... .. .. .... . 


bl powyzej 5,5 ton do 9 ton wlll.cznie .. .. ... ... .......... .. ... . 


cl powyzej 9 ton i mniej niz 12 ton .... .. .... ..... ...... .... . . 


2)od samochod6w ci«zarowych 0 dopuszczalnej masie calkowitej rownej 1ub 


wyzszej niz 12 ton 


20sieDopuszczalna masa 

calkowita I w tonach! 

Nie mniej niz Mniej niz Zawieszenie osi InDY system 
'-----'------...L---'--------l pneurnatyczne lub zawieszenia osi 

r6wDowaine 

Slawka podalku w zlotycb 

12 J3 


13 14 



14 15 


15 


12 17 


17 19 


19 21 


21 23 


23 2S 


25 


30sie 

Stawka podatku z zlotych 

4 osi. i wj~cej 

Stawka podatku w zlotych 

[12 2S 


[ 25 27 


[ 27 29 


31 


[ 31 


3) od ci<tgnika siodlowego lub balastowego przystosowanego do uzywania l<\.cznie z naczep<\. lub 
przyczep'l0 dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazd6w 

- od 3,5 tony i ponizej 12 ton ......... ... .... .. .... . 


-3



-4)od ciqgnika siodlowego i balastowego przystosowanego do llzywania l'tcznie z przyczep't lub 
naczep't 0 dopuszczalnej masie calkowitej r6wnej lub wyzszej nit 12 ton 

Dopuszczalna masa calkowita zespolu 	 20sie 

pojazd6w :ci~nik siodlowy 
+naczepa,ci~nik balastowy+przyczepalw 

tonach! 

Zawieszenie osi Inny system zawieszenia 
L-----~--------~----~-----------1pneuma~cznclub osi 

podobno 

Nie mniej niz Mniej niz 

!Stawka podatku w zlotych 

12 	 18 

L-____________~______________~___18 	 25 .... ... ......... . 


25 	 31 

31 


30sie 

Stawka podatku w zlotych 

12 	 40 


40 


5) od przyczepy lub naczepy , kt6re l'tcznie z pojazdem silnikowym posiadaj't dopuszczaln't mas~ 
calkowit't od 7 ton i ponizej 12 ton, z wyj'ttkiem zwi'tzanych z dzialalno.sci't rolnicZ<t prowadzon't 
przez podatnika podatku rolnego .... .... .... .... .. . 

6) 	 od przyczepy lub naczepy , kt6re l'tcznie z pojazdem silnikowym posiadaj't dopuszczaln't 
mas~ calkowit't r6wn't lub wyzsz't niz 12 ton , z wyj'ttkiem zwiqzanych wyl'tcznie z 
dzialalnosci't rolnicz't prowadzon't przez podatnika podatku rolnego 



dopuszczalna masa calkowita zespolu I os 
pojazd6w:naczepa / przyczepa + po j azdem 
silnikowy ( w tonach) 

Nie rnniej ni z Mniej niz Zawieszenie osi Inny system zawieszenia 
~--~~----~~~--------~ pneumatyczlle lub osipodoblle L-______________-' 

Stawka podatku w zlotych 

12 18 475 540 


18 25 475 540 


25 668 732 


20sie 

Stawka podatku w zlotych 

[12 28 603 668 

28 33 787 1092 

33 38 1092 1660 

38 1477 2183 

30sie 

Stawka podatku w zlotych 

12 38 1104 1490 


38 1210 1645 


7)od autobus6w 0 liczbie miejsc do siedzenia: 

-mniejszej niz 30 miejsc ..................... . 

-r6wnej lub wi«kszej niz 30 miejs ..................... . 



§2 

Zwalnia siC( z podatku od srodk6w transportowych autobus bC(d'lcy wlasnosci<t gminy 
wykorzystywany do dowozu dzieci do szk61. 

§ 3 

Wykonanie uchwa!y powierza siC( Burmistrzowi Toszka. 

§4 

Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku UrzC(dowym Wojew6dztwa Sl'lskiego oraz przez 
rozplakatowanie obwieszczefi w miej scach publicznych. 

§5 

Uchwala wchodzi w zycie po ogloszeniu w Dzienniku UrzC(dowym Wojew6dztwa Sl'lskiego z moc<\. 
obowi'lZuj<\.c'lod dnia 1 stycznia 2012r. 


