
Uchwała nr XVII/119/2011 
Rady Gminy Kosakowo  

Z dnia 24 listopada 2011 roku 
 

w sprawie stawek podatku od środków transportowych  
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 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). w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 
2011 r.  w sprawie  górnych  granic stawek kwotowych podatków  i opłat   lokalnych  w 
2012r. ( Monitor Polski Nr 95  poz 961 z dnia 25.10. 2011 r )  zarządza co następuje: 

 
Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych   w następującej wysokości : 
 

1.  Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton: 
Dopuszczalna masa całkowita w tonach Stawka podatku w złotych 
           powyżej 3,5 do 5,5  568.00 
           powyżej 5,5 do 9 włącznie 880.00 
           powyżej 9 i poniżej 12 ton 1.032.00 
 

2.  Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:  
Liczba osi i dopuszczalna  
Masa całkowita w tonach  

 

nie mniej  
     niż 

mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem  
uznanym za równoważne  

inne systemy zawieszenia  
       osi jezdnych 

                                                                                          Dwie osie 
    12       15 1. 731.00 1.818.00 
    15  1. 922. 00 2.027.00 
                                                                                             Trzy osie 
    12      23 2.068,00 2.131.00 
    23  2.177.00 2.235. 00 
                                                                                  Cztery osie i więcej 
    12     29 2.283. 00 2.391. 00 
    29  2.283.00 2.601. 00 
 

3.  Ciągniki siodłowe i  balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton : 

Dopuszczalna masa całkowita w tonach  Stawka podatku w złotych 
              od 3,5 i poniżej 12 1.297.00 
 

4.  Ciągniki siodłowe i  balastowe przystosowane 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 ) 

 
Stawka podatku w złotych 

nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za  równoważne 

inne systemy zawieszenia  
          osi jezdnych 

Dwie osie 



      12         31 1.610.00 1.787.00 
      31  1.818.00 2.054.00 

Trzy osie i więcej 
      12         40 2.015.00 2.015.00 
      40  2.360.00 2.688.00 
 
 

5.  Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego. 

 
Dopuszczalna masa całkowita w tonach Stawka podatku w złotych 
                   Od 7 i poniżej 12 1.037.00 
 
 

6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów:  
naczepa/przyczepa + pojazd 

 
Stawka podatku w zespołach 

nie mniej niż 
 

mniej niż oś jezdna  ( osie jezdne ) z 
zawieszeniem pneumatycznym  
lub zawieszeniem uznanym za  
           równoważne 

inne systemy zawieszenia  
        osi jezdnych 

Jedna oś 
     12  1.297.00 1.349.00 

Dwie Osie  
    12       28 1.401.00 1.454.00 
    28       38 1.506.00 1.558.00 
    38  1.766.00 1.818.00 

Trzy osie i więcej 
    12  1.297.00 1.381.00 
 
 

7. Od autobusów w  zależności od liczby miejsc do siedzenia : 
 

        Liczba miejsc do siedzenia           Stawka podatku w  złotych 
               mniejsza niż 30 1.037.00 
         równej lub większej niż 30 1.599.00 
 

§ 2 
Traci moc uchwała Nr  XLV/100/2009 Rady Gminy Kosakowo z dnia 07 grudnia 2009r w sprawie stawek 
podatku od środków transportowych. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 r.   
 


