Rada Miej ks w Toszku
u I nol slaws Chrobrc:go 2

UCHWALA NR Ll523/2014
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU

44-1 80 Toszek
tel (0·32) 237·80·16
fa\ (o.3.:!) -,),.41-41

z dnia 12 listopada 2014 r.
w sprawie ustalenia wysokosci stawek i zwolnieii w podatku od srodk6w transportowych na terenie miasta
i gminy Toszek na rok 2015

Na podstawie art. I 8 ust.2 pkt8 , artAO ust I, artAI ust. 1 i artA2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorz<\dz ie
gmi nnym (Oz. U . z 2013r. poz.594 z poin . zm.)oraz art.IO i art. 12 ustA ustawy zdni a 12 sty cznia 199 1r.
o podatkach i oplatach lokalnych (tekstjedn. Dz. U. z 2014 r.poz.849 z poin. zm.)

Rada Miejs ka w Toszku uchwala:
§ 1.
O kres ia

si~

\\'Ysokosc rocznych stawek podatku od srodkow transportowych na rok 2015 :

1) od samochodow

ci~t.arowych 0

dopuszczalnej masie ca!kowitej :

a) powyzej 3,5 tony do 5,5 t w1qcznie : 506,- Zf
b) powyzej 5,5 ton do 9 ton wfqcznie: 814,- zl
c) powyzej 9 ton i mniej nit 12 ton: 1.11 0,- zl
2) od samochodow
Dopuszczalna
w tonachl

ci ~tarowych 0

masa

N ie mniej nit

calkowita

dopuszczalnej masie cal kowitej rownej lub wyzszej niz 12 ton

I

20sie
Mniej nit

Zawieszenie osi pneumatyczne lub rownowatne

Inny system zawieszenia osi

-Stawka podatku w z10tych
12

1.3

, .320,- zl

1.388.- 1.1

13

14

1.320 - zl

1.388 ,- z.1

14

IS

1.320,- z{

1.388.- 1.1

1.968,- zj

2.036 - 1.1

15

30sie
Stawka podatku w z10tv ch
12

17

2.600.- 1.1

2.668,- z.1

17

19

2.600 - z.1

2.668,- zl

19

21

2.600 - 1.1

2.668,- z1

21

23

2.600 - z.!

2.668,- zl

23

25

2.740 - 1.1

2.806.- 1.1

2.740 - zl

2.806,- zl

25

4 osie i wiccei

Stawka Dodatku w zlotvcb
12

25

2.806.- zl

2.892.- 1.1

25

27

2.806.· z1

2.892 - zl

27

29

2.892.- z1

2.948.- zl

29

31

3.108,-zl

3.114-zl

3.108. z1

3. 11 4.- 1.1

31
-S tawka podatku w z10tych
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3) od ci~nika siod1owego lub balastowego przystosowanego do uZywani a lqcznie z naczepq lub przyczepq
o dopuszczalnej masie calkowitej zespotu pojazd6w
- od 3,5 tony i ponizej 12 ton:826,- zl
4) od ci~nika siod1owego i balastowego przystosowanego do uZy wania 1qcznie z przyczepq lub naczepq
o dopuszczalnej masie ca1kowitej r6wnej Jub wyzszej niz 12 ton
-Dopuszczalna masa calkowita
zesporu pojazd6w :cia.gnik
siodlowy +naczepa,cia.gnik
balastowy+przyczepalw
tonachl
Nie mniej nit

20sie

Mniej nit
I

-Zawieszenie
osi Inny system zawieszenia
pneum atyczne lub podobne
osi

I

Stawka podatku w zlotych

12

18

1.122,- zt

1.206,- z!

18

25

1. 122,- zl

1.206,- zl

25

31

1.260,- zl

1.348,- z!

1.802,- zl

2.404,- z!

31

3 0sie
Stawka podatku w zloytych

40

12
40

1.592,- zl

2.202,- zl

2.654,- zl

3. 116,- zl

5) od przyczepy lub naczepy , kt6re 1qcznie z pojazdem silnikowym posiadajq dopuszczalnq mast< ca1kow itl.\. od
7 ton i poniiej 12 ton , z v.ryjqtkiem zwiqzanych ;;; dzia1alnosci q rolniczq prowadzonq przez podatn ika podatku
rolnego: 5 18.,- zl
6) od przyczepy lub naczepy , kt6re 1qcznie z pojazdem si lnikowym posiadajq dopuszczalnq mas~ calkowitq
r6wn<l.lub v.ryis Z<\:. niz 12 ton , z wyjqtkiem zwiqzanych wylqcznie z dziatalnosciq rolnicZ<\:. prowadzon'l przez
podatnika podatku rolnego
dopuszczalna masa ca1kowita
zespolu pojazd6w:naczepa /
przyczepa + pojazd silnikowy
I ( w tonach)
I

ie mniej nit

1 os

Mniej nit
I

Zawieszenie
osi -Inny
pneumatyczne lu b podo bne
zawiesze nia osi

system

Stawka podatku w 7Jotych
12

18

SI8.-z1

18

2S

5 18,- z i

590 - zt

730,- zl

800,- zl

25

590,- Zf

2 0sie
Stawka podatku w zlotvch
12

28

6S 8.- 7,1

730 - 701

28

33

860,- 21

1.194.- zl

33

38

1.194.- zl

1.816.- zl

\.616.

2. 386.- 21

38

3 0sie
Stawka podatku w zlotych
12

38

38

1.206.- zl

1.628,- 21

1.322 - 21

1.798.- 21

7) od autobus6w 0 liczbie miejsc do siedzenia:
- mniejszej niz 30 miejsc 660,- zl
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- r6wnej lub wi<ekszej niz 30 miejsc 2.400,- zl

§ 2.
Traci moe Uchwala Nr XX X IX/414/20 13 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20listo pada 2013r w sprawie
ustalenia wysokosci stawek i zwolnien w podatku od srodkow transportowych na terenie miasta i gm iny Toszek na
rok 2014.

§ 3.
Wykonanie Uehwary powierza si<e Burmistrzowi Toszka.

§ 4.
Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz<edowym Wojew6dztwa Sl'l.skiego oraz przez rozp Jakat wan ie
obwieszczefi w miejscach publicznych.

§ 5.
Uehwala wchodzi w Zycie po uprywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienn iku
SI'l.ski ego z moq obowiqzuj'l.c'l. od dnia 1 stycznia 2015r.

Urz~dowym

Wojewodztwa

Przewodnicz'l.cy Rady
M iej sk iej w Toszku

r~kdd~
Ireneusz Kokoszka
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