UCHWAŁA NR XXVIII/191/2016
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy
Toszek na rok 2017
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 ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ), art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm. ) na wniosek
Burmistrza Toszka
Rada Miejska w Toszku, uchwala co następuje:
§ 1.
Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie: 510,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie: 820,00 zł
c) powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton : 1.120,00 zł
2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
-Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita / w tonach/

2 osie

Nie mniej niż

Mniej
niż

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

-oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne
stawka podatku w złotych
1.324,00 zł
1.324,00 zł
1.324,00 zł
1.972,00 zł
3 osie
stawka podatku w złotych
2.604,00 zł
2.604,00 zł
2.604,00 zł
2.604,00 zł
2.744,00 zł
2.744,00 zł
4 osie i więcej
stawka podatku w złotych
2.810,00 zł
2.810,00 zł
2.896,00 zł
3.072,00 zł
3.072,00 zł

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych
1.392,00 zł
1.392,00 zł
1.392,00 zł
2.040,00 zł

2.672,00 zł
2.672,00 zł
2.672,00 zł
2.672,00 zł
2.810,00 zł
2.810,00 zł

2.896,00 zł
2.896,00 zł
2.952,00 zł
3.072,00 zł
3.072,00 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: 830,00 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
-Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
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pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik
balastowy + przyczepa /w tonach/
Nie mniej niż

Mniej
niż

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

-oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne
Stawka podatku w złotych
1.126,00 zł
1.126,00 zł
1.264,00 zł
1.806,00 zł
3 osie i więcej
Stawka podatku w złotych
1.596,00 zł
2.658,00 zł

inne
systemy
zawieszenia
osi jezdnych
1.210,00 zł
1.210,00 zł
1.352,00 zł
2.374,00 zł

2.206,00 zł
3.072,00 zł

5) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego: 522,00 zł
6) od przyczepy lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą
lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego
-Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy
( w tonach)
Nie mniej niż

1 oś

Mniej
niż

-oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatyczne lub zawieszeniem uznanym za
równoważne

-inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

-Stawka podatku w złotych
12
18
25

18
25

522,00 zł
522,00 zł
734,00 zł
2 osie
-Stawka podatku w złotych

594,00 zł
594,00 zł
804,00 zł

12
28
33
38

28
33
38

734,00 zł
1.198,00 zł
1.820,00 zł
2.374,00 zł

12
38

38

662,00 zł
864,00 zł
1.198,00 zł
1.620,00 zł
3 osie i więcej
Stawka podatku w złotych
1.210,00 zł
1.326,00 zł

1.632,00 zł
1.802,00 zł

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca - 500,00 zł
b) równej lub większej niż 22 miejsca - 1.000,00 zł
§ 2.
Traci moc Uchwała XVI/95/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Toszek na rok
2016 oraz Uchwała Nr XVII/112/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę nr
XVI/95/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i
zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Toszek na rok 2016.
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§ 3.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Krzysztof Klonek

Id: EA3B0E00-7DFC-467A-80E9-7136D1793D84. Podpisany

Strona 3

UZASADNIENIE
W związku ze zmianą stawek minimalnych i maksymalnych, podjęcie uchwały jest zasadne.
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