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UCHWAŁA NR XII/ 100 /2011
RADY GMINY ŁODYGOWICE

z dnia 28 listopada 2011 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) 
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków 
transportowych obowiązujących w 2012 r. (M.P. nr 95,poz. 962) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 
października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M. P nr 
95,poz. 961) 

RADA GMINY ŁODYGOWICE uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok oraz 
wprowadzenie zwolnień w tym podatku: 

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton do poniżej 12 ton: 

 
Dopuszczalna masa całkowita Pojazdy wyprodukowane przd rokiem 1997 pojazdy wyprodukowane w roku 1997 lub później 

od do Stawka podatku w złotych 
powyżej 3,5 tony 5,5 tony włącznie 724,00 671,00 
powyżej 5,5 tony 9,0 ton włącznie 1 059,00 1 006,00 
powyżej 9,0 ton poniżej 12,0 ton 1 449,00 1 341,00 

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton: 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita (w tonach) 
Oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za równoważne 
Inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych 
nie mniej niż mniej niż stawka podatku w złotych 

dwie osie 
12 13 1513,00 1611,00 
13 14 1593,00 1696,00 
14 15 1677,00 1785,00 
15 1839,00 1947,00 

trzy osie 
12 17 1593,00 1696,00 
17 19 1611,00 1708,00 
19 21 1677,00 1785,00 
21 23 1696,00 1798,00 
23 25 1785,00 1893,00 
25 1893,00 2001,00 

cztery osie i więcej 
12 25 1893,00 2001,00 
25 27 2013,00 2117,00 
27 29 2107,00 2228,00 
29 31 2119,00 2560,00 
31 2218,00 2693,00 

3. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 
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Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w 

tonach) 
Pojazdy wyprodukowane przed rokiem 

1997 
Pojazdy wyprodukowane w roku 1997 lub 

później 
od do stawka podatku w złotych 

od 3,5 tony 7,0 ton włącznie 1006,00 898,00 
powyżej 7,0 ton poniżej 12,0 ton 1449,00 1341,00 

4. od ciągnika siodłowego i 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 

pojazdów:ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + 
przyczepa(w tonach) 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
nie mniej niż mniej niż stawka w złotych 

dwie osie 
12 18 1274,00 1491,00 
18 25 1341,00 1569,00 
25 31 1569,00 1677,00 
31 1839,00 2165,00 

trzy osie i więcej 
12 40 2120,00 2282,00 
40 2455,00 2978,00 

5. od przyczep i 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, stawka wynosi 779,00 zł, 

6. od przyczep i 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) 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
nie mniej niż mniej niż stawka w złotych 

jedna oś 
12 18 740,00 853,00 
18 25 779,00 898,00 
25 1006,00 1114,00 

dwie osie 
12 28 843,00 1233,00 
28 33 1341,00 1569,00 
33 38 1449,00 1820,00 
38 1806,00 2120,00 

trzy osie i więcej 
12 38 1677,00 1785,00 
38 2001,00 2271,00 

7. od autobusów: 

1) mniejszej niż 30 miejsc 1 677,00 zł 

2) równej lub wyższej niz 30 miejsc 2 001,00 zł 

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XLII/376/2010 Rady Gminy 
Łodygowice z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na rok 2011 oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku. 
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na 
terenie gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łodygowice 

Czesław Wandzel


