
UCHWAŁA NR 82/VIII/2019
RADY GMINY KOSZĘCIN

z dnia 28 marca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek  podatku od środków transportowych na 
2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach                                               
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.), Rada Gminy Koszęcin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 8/II/2018 Rady Gminy Koszęcin z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek  podatku od środków transportowych na 2019 r. (Dziennik Urzędowy Województwa 
Śląskiego z  2018 r. poz. 7508), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„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”;

Rodzaj pojazdu oś jezdna(osie jezdne)z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równorzędne

inne systemy 
zawieszenia osi

dwie osie od 12 ton do mniej niż 25 ton 1.482,00 zł 1.854,00 zł
dwie osie od 25 ton do mniej niż 31 ton 1.728,00 zł 1.975,00 zł
dwie osie od 31 ton do mniej niż 37 ton 1.728,00 zł 2.196,00 zł
dwie osie od 37 ton i więcej 1.728,00 zł 2.347,00 zł
trzy osie od 12 ton do mniej niż 37 ton 2.196,00 zł 2.196,00 zł
trzy osie od 37 ton do mniej niż 40 ton 2.217,00 2.217,00 zł
trzy osie od 40 ton i więcej 2.469,00 zł 2. 841,00 zł
więcej  niż trzy osie od 12 ton do mniej niż 
37 ton

2.142,00 zł 2.142,00 zł

więcej niż trzy osie od 37 ton do mniej niż 
40 ton

2.163,00 zł 2.163,00 zł

więcej  niż trzy osie od 40 ton i więcej 2.409,00 zł 2.772,00 zł

2) § 1 ust. 6 otrzymuje nowe brzmienie:

„6. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą zespołu pojazdów  równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie 
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:”.

Rodzaj pojazdu oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem  uznanym za równoważne

inne systemy 
zawieszenia osi

jedna oś od 12 ton do mniej niż 618,00 zł 865,00 zł
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25 ton
jedna oś i od 25 ton i więcej 740,00 zł 988,00 zł
dwie osie od 12 do mniej niż 
33 ton

744,00 zł. 1.111,00 zł

dwie osie od 33 ton do mniej niż 
38 ton

1.111,00 zł 1.728,00 zł

dwie osie od 38 ton i więcej 1.394,00 zł 2.059,00 zł
trzy osie od 12 ton do mniej niż 
38 ton

1.111,00 zł 1.728,00 zł

trzy osie od 38 ton i więcej 1.142,00 zł 1.728,00 zł
więcej  niż trzy osie od 12 ton do 
mniej niż 38 ton

1.084,00 zł 1.686,00 zł

więcej niż trzy osie od 38 ton 
i więcej

1.114,00 zł 1.686,00 zł

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr 60/V/2019 Rady Gminy Koszęcin z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek  podatku od środków transportowych na 2019 r. (Dziennik 
Urzędowy Województwa Śląskiego z 2019 r. poz. 1124).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszęcin.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Anioł
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