
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/321/12 

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH 

z dnia 19 grudnia 2012 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/300/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 listopada 

2012 r. w sprawie podatku od środków transportowych w 2013 r.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (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 (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613, z późn. zm.), obwieszczenia Ministra 

Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych 

w 2013 r. (M.P. z 2012 r., poz. 587) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 r. 

w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r. (M.P. z 2012 r., poz. 743)  

 

Rada Miejska w Świętochłowicach  

uchwala:  

 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Nr XXV/300/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie podatku od środków 

transportowych w 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:  

 

1) w § 1 pkt 2 lit. b, w tabeli dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy plus naczepa, 

ciągnik balastowy plus przyczepa (w tonach), w części dwie osie, od 12 do 36 ton włącznie, w kolumnie 

inne systemy zawieszenia osi jezdnych, w miejsce stawki 2 600,00 zł uchwala się stawkę 2 300,00 zł;  

2) w § 1 pkt 2 lit. b, w tabeli dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy plus naczepa, 

ciągnik balastowy plus przyczepa (w tonach), w części trzy osie, od 12 do 36 ton włącznie, w kolumnie 

inne systemy zawieszenia osi jezdnych, w miejsce stawki 2 590,00 zł uchwala się stawkę 2 390,00 zł;  

3) w § 1 pkt 4, w tabeli dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa lub przyczepa plus pojazd 

silnikowy (w tonach), w części trzy osie i więcej, od 12 do 36 ton włącznie, w kolumnie inne systemy 

zawieszenia osi jezdnych, w miejsce stawki 1 940,00 zł uchwala się stawkę 1 890,00 zł.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.  

 

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 grudnia 2012 r.

Poz. 6128



 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.  

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 

w Świętochłowicach  

 

 

Marek Palka 
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