
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/224/2013 

RADY MIASTA IMIELIN 

z dnia 30 października 2013 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późn.zm.), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych¹ ( j.t. Dz.U. z 2010 roku Nr 95, poz.613 z późn.zm.) 

Rada Miasta Imielin  

uchwala: 

§ 1.  Określić wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok dla następujących 

rodzajów środków transportowych:  

1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej:  

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 460,00 zł  

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 640,00 zł  

c) powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton - 960,00 zł  

d) równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu 

i rodzaju zawieszenia - stawki podatku określa załącznik nr 1 do uchwały. 

2) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 

masie całkowitej zespołu pojazdów:  

a) od 3,5 tony do mniej niż 12 ton - 1.900,00 zł  

b) równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu 

i rodzaju zawieszenia - stawki podatku określa załącznik nr 2 do uchwały. 

3) przyczepy i naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 

podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:  

a) od 7 ton do mniej niż 12 ton - 700,00 zł  

b) równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu 

i rodzaju zawieszenia - stawki podatku określa załącznik nr 3 do uchwały. 

4) autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia:  

a) mniejszej niż 30 miejsc - 870,00 zł  

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.700,00 zł 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 listopada 2013 r.

Poz. 6597



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

Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku oraz zostanie podana do publicznej wiadomości 

w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta.  

  

 

Przewodnicząca Rady Miasta 

Imielin 

 

 

Bernadeta Ficek 
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