
UCHWALA NR XI.Y../:1.?1.?I:/.01111 
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU 

z dnia 23 Iistopada 20 JI r. 

w sprawie ; ustalenia wysokosci stawek i zwolniefi w llodatku od srodk6w transportowych na terenie 
gminy i mi.sta Toszek na rok 2012. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt8 , artAO ust I, artAI ust.J i artA2 ustawy z dnia 8 marca J990r. 
o samorz'tdzie gminnym (Oz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1 591 z p6in. zm.)oraz art.IO i art. 12 ustA ustawy 
z dnia 12 stycmia 1991 r. 0 podatkach i oplatach lokalnych (tekst jedn. Oz. U. z 20 1 0 r. Nr 95poz.6 13 z pMn. 
zm.) 

R.d. Miejsk. w Toszku : 


Uchwala: 


§ 1. 

OkreSla si~ wysokosc rocznych stawek podatku od srodk6w transportowych na rok 2012: 

I) od samochod6w ci~iarowych 0 dopuszczalnej masie calkowitej : 

a) powyzej 3,5 tony do 5,5 t wl'tcznie: 482,- zl 

b) powyzej 5,5 ton do 9 ton wl 'tcmie : 776,- zl 

c) powyiej 9 ton i mniej nii 12 ton: 1.058,- zl 

2) od samochod6w ci~zarowych 0 dopuszczalnej masie calkowitej r6wnej lub wyiszej nii 12 ton 

-Dopuszcza lna masa catkowita I w tonachl ·2 osie 

-Nie mniej nit -Mniej nii: -Zawieszenie osi pneumatyczne lub r6wnowaZne -lnny system zawieszenia osi 

- -Stawka podatku w ztoty('h 

-1 2 -13 -1.258,- z! -1.324,- z! 

-13 -14 -1.258 ,- z! -1.324,- z! 

-1 4 -15 -1.258,- z! - 1.324,- zt 

-15 - -1.876 ,- zt -1.940,- zt 

-
- -3 osie 

- -Stawka podatku w zlotych 

-12 -17 -2 .478,- z! -2.542, - z! 

-17 -19 ·2.478,- zt -2.542,- zl 

-1 9 -21 -2 .4 78,- zl -2.542,- zl 

-21 -23 -2.478,- z1 -2 .5 42 ,- z! 

-2 3 -25 -2.612,- zl -2.676,- zl 

-25 - -2.61 2.- zl -2 .676,- zl 

- -4 osie i wi ~cej 

- -Stawka podalku w ztotych 

-12 -25 -2.676,- zl -2.756,- zl 

-25 -27 -2.676,- z l -2.756,- zl 

-27 -29 -2.756,- z! -2.810,- zt 

-29 -31 -2 .962,- z t -2 .96g~ zl 

-31 - -2.962 ,- zl -2.968,- zl 

3) od ci'lgnika siodlowego lub balastowego przystosowanego do uZywania l'tcznie z naczep't lub przyczepa. 
o dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazct6w 
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- od 3,5 tony i ponizej 12 ton: 788,- zl 


4) od ci<jgni ka siodlowego i balastowego przys tosowanego do uZywania l'l.cznie z przyczep'l. lub naczep<\ 

o dopuszczalnej masie calkowitej rownej lub wyzszej niz 12 ton 

-Dopuszczalna ln asa calkowit a zespo{u poj azd6w :cil\Snik 
+naczepa,ci<\gnik balastowy+pl7..yczepalw tonach! 

siodlo wy -2 osie 

-Nie mniej nil -Mniej nii: wZawiesz.enie osi -lnny system 
pneumatycz,ne lub podoblle zawieszenia osi 

-Stawka podatku w ztotych 

-1 2 -1 8 - 1.070,- 21 -1.1 50,- zl 

-18 -25 -1.070,- zl -1.1 50.- 21 

-25 -31 -1.202,- zl -1.284,- zl 

-31 -1.71 8, - zl -2.292,- zl 

-3 os ie 

-Stawka podatku w zlotycb 

-12 1-40 -1.51 8,- zl -2.098,- zl 

-40 1- -2.530,- zl -2.970,- 21 

5) od przyczepy lub naczepy , ktore lasznie z pojazdem silnikowym posiadaj'l. dopuszczaln'l. mas~ calkowitq 
od 7 ton i poni zej 12 ton , z wyjqtkiem zwiqzanych z dzialalnosci'l. rolniczq prowadzonq przez podatnika 
podatku rolnego: 494,- zl 

6) od przyczepy lub naczepy , ktore Iqcznie z pojazdem silnikowym posiadajq dopuszczalnq mas~ calkowitq 
rown'l. lub WYZSZq ni z 12 ton , z wyjqtkiem zwi qzanych wylqcznie z dzialalnosciq roJnicZi.\. prowadzonq 
przez podatnika podatku rolnego 

-dopuszczalna masa calkowita zespotu poj azd6w: naczepa I przyczepa + 
pojazd silniko\.V)' ( w tonaeh) 

-Nie mniej nli: -Mniej nii: 

-

-12 -1 8 

-1 8 -25 

-25 -

- -2 osie 

- -Stawka podatku w ztot)'ch 

-1 2 -28 -628,- zl 

-28 -33 -820,- zt 

-33 -38 -1.138,- zl 

-38 - -1.540,- zl 

- -3 osie 

- -Stawka podatku w zlotych 

-l2 1-38 -1.1 50,- zl 

-38 - -1.260,- zl 

-l os 

-Zawieszen ie osi pneumatycw e -Inny system 
lub podobne zawieszenia osi 

-Stawka podatku w z lotych 

,494,- zl -562,- 21 

-494,- zl -562,- zI 

-696,- zl -762,- zl 

-696,- 21 

-1.13 8,- zl 

-I.730,- zl 

-2.274,- zl 

-1.552,- zl 

-1.71 4,- zl 

7) od autobusow 0 liczbie miej sc do siedzenia : 

- mniejszej nit 30 miejsc : 628,- zl 

- rownej lub wi~kszej niz 30 miejsc 2.288,- zl 

§ 2, 

Zwalnia s i ~ z podatku od srodkow transportowych autobus b~dqcy wlasnosci q gminy wykorzystywany do 
dowozu dzieci do szk61. 
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§ 3. 


Wykonanie uchwaly powierza s i~ Burmistrzowi Toszka. 

§ 4. 

Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz<,dowym Wojew6dztwa Sl'lskiego oraz przez rozplakatowanie 
obwieszczefi w mi ejscach publicznych. 

§ 5. 

Uchwala wchodzi w Zycie po ogloszeniu w Dzienniku Urz~dowym Wojewodztwa SI'1.skiego z moe'1. 
obowi'1.zuj 'lca. od dnia I stycznia 20 12r. 
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