
   
UCHWAŁA Nr 218 

 
RADY MIASTA KONINA 

 
z dnia 26 października 2011 roku 

 
 

w sprawie stawek podatku od środków transportowych 
  
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) - Rada Miasta Konina u c h w a l a, co następuje: 

 

§ 1. 
 

Ustala stawki podatku od środków transportowych w wysokości: 
 
1. Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a) powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                               446,00 zł 
b)  wyŜszej niŜ 5,5 tony do 9 ton włącznie          544,00 zł 
c)  wyŜszej niŜ 9 ton, a mniejszej niŜ 12 ton                                                          702,00 zł 

 
2. Od samochodów cięŜarowych: 

a) z zawieszeniem pneumatycznym, zawieszeniem uznanym za równowaŜne lub innym 
zawieszeniem osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 
12 ton, a mniejszej niŜ 15 ton w pojazdach dwu i więcej osiowych                  870,00 zł 

b) z zawieszeniem pneumatycznym, zawieszeniem uznanym za równowaŜne lub innym 
zawieszeniem osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 
15 ton, a mniejszej niŜ 21 ton w pojazdach dwu i więcej osiowych       1 694,00 zł 

c) z zawieszeniem pneumatycznym, zawieszeniem uznanym za równowaŜne lub innym 
zawieszeniem osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 
21 ton, a mniejszej niŜ 29 ton w pojazdach dwu i więcej osiowych    2 552,00 zł 

d) z zawieszeniem pneumatycznym, zawieszeniem uznanym za równowaŜne lub innym 
zawieszeniem osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 
29 ton w pojazdach dwu i więcej osiowych        2 816,00 zł 

 
3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie  

z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony  
i poniŜej 12 ton            1 716,00 zł 

 
4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą 

lub przyczepą: 
a) z pneumatycznym zawieszeniem osi jezdnych lub uznanym za równowaŜne 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton  
do 36 ton włącznie, w pojazdach dwu i więcej osiowych       2 046,00 zł 

b) z pneumatycznym zawieszeniem osi jezdnych lub uznanym za równowaŜne  
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów wyŜszej niŜ 36 ton w pojazdach 
dwu i więcej osiowych            2 166,00 zł 
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c) z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton do 36 ton włącznie, w pojazdach 
dwu i więcej osiowych                 2 046,00 zł 

d) z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów wyŜszej niŜ 36 ton, a mniejszej niŜ 40 ton, w pojazdach dwu i 
więcej osiowych                                2 166,00 zł 

e) z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 40 ton, w pojazdach dwu i więcej 
osiowych            2 686,00 zł 

 
5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 

całkowitą od 7 ton i poniŜej 12 ton                          532,00 zł 
 
6. Od przyczep i naczep z pneumatycznym zawieszeniem osi jezdnych, zawieszeniem 

uznanym za równowaŜne lub innym systemem zawieszenia, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: 
a) równą lub wyŜszą niŜ 12 ton, a mniej niŜ 28 ton, w pojazdach jedno  

i dwuosiowych              670,00 zł 
b) równą lub wyŜszą niŜ 28 ton, a mniej niŜ 33 tony, w pojazdach jedno i dwuosiowych

                        1 008,00 zł 
c) równą lub wyŜszą niŜ 33 tony, a mniej niŜ 38 ton, w pojazdach jedno i dwuosiowych

                                   1 532,00 zł 
d) równą lub wyŜszą niŜ 38 ton, w pojazdach jedno i dwuosiowych     2 016,00 zł 
e) równą lub wyŜszą niŜ 12 ton, a mniej niŜ 28 ton, w pojazdach trzy lub więcej 

osiowych                       1 122,00 zł 
f) równą lub wyŜszą niŜ 28 ton, a mniej niŜ 38 ton, w pojazdach trzy lub więcej  

osiowych            1 532,00 zł 
g) równą lub wyŜszą niŜ 38 ton w pojazdach trzy lub więcej osiowych    2 016,00 zł 

 
7. Od autobusu, w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia: 

a) mniej niŜ 30 miejsc             970,00 zł 
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc        1 480,00 zł 

 
 

§ 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza Prezydentowi Miasta Konina. 
 
 

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie w terminie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 roku. 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Konina 

 
Wiesław Steinke 

 


