
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XVII/136/2011 

RADY MIASTA WOJKOWICE 

z dnia 29 grudnia 2011 r. 

w sprawie zmian w uchwale Rady Miasta Wojkowice nr XVI/123/2011 z dnia 28 listopada 2011r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w Gminie 

Wojkowice w 2012r. oraz zwolnień z tego podatku 

Na podstawie art. 18 ustęp 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 10 ustęp 1 i 2 i art. 12 ustęp 4 ustawy z dnia 

12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 95, poz. 613 

z późniejszymi zmianami), uchwala się, co następuje:  

§ 1. Dokonać zmian w tabeli zamieszczonej pod treścią § 1 pkt 2) litera c) uchwały Rady Miasta 

Wojkowice nr XVI/123/2011 z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych obowiązujących w Gminie Wojkowice w 2012r. oraz zwolnień z tego podatku, 

polegających na wykreśleniu postanowień zamieszczonych w tabeli w brzmieniu:  

  

Dopuszczalna masa całkowita (w 

tonach)  

Stawka podatku w złotych  

Nie mniej niż  Mniej niż  Pneumatyczne zawieszenie osi jezdnej lub zawieszenie uznane 

za równoważne  

Inne systemy zawieszenia osi 

jezdnej  

Dwie osie   

12  25  1.372,00  1.488,00  

25  31  1.602,00  1.716,00  

31  -  1.748,00  2.142,00  

Trzy osie  

12  40  2.178,00  2.428,00  

40  -  2.522,00  2.808,00  

i zastąpienie ich postanowieniami w następującym brzmieniu:  

  

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)  Stawka podatku w złotych  

Nie mniej 

niż  

Mniej 

niż  

Pneumatyczne zawieszenie osi jezdnej lub zawieszenie uznane za 

równoważne  

Inne systemy zawieszenia osi 

jezdnej  

Dwie osie  

12  25  1.372,00  1.488,00  

25  31  1.602,00  1.716,00  

31  -  1.748,00  2.142,00  

Trzy osie  

12  36  2.178,00  2.302,00  

36  -  2.522,00  2.808,00  

Poz. 423

———————————————————————————————————————————

Katowice, dnia 23 stycznia 2012 r.

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY



§ 2. Dokonać zmiany w § 2 uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XVI/123/2011 z dnia 28 listopada 2011r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w Gminie 

Wojkowice w 2012r. oraz zwolnień z tego podatku, polegającej na wykreśleniu części zdania w brzmieniu: 

„pojazdy Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Wojkowice używane” i zastąpienie jej zdaniem 

w brzmieniu: „pojazdy przeznaczone i używane”.  

§ 3. Pozostałe postanowienia uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XVI/123/2011 z dnia 28 listopada 2011r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w Gminie 

Wojkowice w 2012r. oraz zwolnień z tego podatku, pozostają bez zmian.  

§ 4. Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miasta w Wojkowicach.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2012r., lecz nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miasta  

 

 

mgr Jerzy Podleżyński 
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