
UCHWAŁA NR 11/13/2018
RADY MIEJSKIEJw GLINOJECKU

7 dma 29 11sxooadn 2111 8 r.

w spmwic wkreśkniu wnvkuści suwak nodmku nd środków transpormwylzh.

Na pudslduie art. 13 1151 2 „k: 11 usmwy : dnia z; marca 1990 roku «» samorządu: gminnym (leksl jednohlv
132 u. unum 17.12.9942: zm 7 „m a. mi 12_ 115141151”) „loin IŻsrycha 1179110111; upodauam
1op1n1ac1. lukninych (1eks1 Jednolily' Dz 11 120111... poz. 1445 A; „o) . Rxdz Mlejska w(jhnqictku„
uchwala co następuj .

; 1. 1 (m.-da 51; nnslępujqce sm 11 podnw od śmdków Lmnsponuwych obowiązujące na [creme Gm; y
0111101211

nod :.«mwhodów Cimmwych. nktónch mowa wan :; pk1 1 usmwy o padmkach iup1alach 1o1<o1mc11

n dopuxmmlnej masic caOkownej'

.'1)powyzej3,510ny do 5,5 muy wlaczmc, 531.011 zL
614.00 71.

dawnej 910" do ponizej 12 1011 * 7115.00 11,

o) powyzq 5.5 tony do 91011 wlqcml

21od samochndbw ciężarowych, nklórych mnwn wma pkll uslawy opudatkach iuplamch lokalnych
n dapuszcznlne] musie calkuwilcy rowne, iwyszq niz 121011 w ulemnścl od nozby 0.1, dopuwcuhm
masy cmkowilej pojazdu 1 mdmju uwmszenia wedlug slawek o1wś1onycn w zalączmku Nr 1 do „m..-„m
uchwaly,

31011 uągnikbw smdmwycn ibalnsluuych, oklórych mowa w m1 xpnmmy opndalkach iupldlmh
inkalnycthOJO 11;

41 od :iągnlków >iod10wych 1ha1n=1owyon aku'yrych mown wa .8pk14us1awy opodalkach mmama.
1okn1nyc11, 17 depuswznlnc "asm calknwilej moon. pojazdów ró nej 1111:wqu mz 12 mn w zn1cznuśc1
od nnzby osi, dopus' zulncj masy całkowitej pojazdu walmzema wedlug slawek nkmślonych
w załączniku Nr 2 do mnisjswj uchwaly,

51od pnycwp i none;-1,0 których mown w 1111. :: pk15 usmwy o pndalkAch 1 oma-nen 1okn1nyo11,k1om 1ąc7111c

z pojazdem s.lnxkowym pnsmdajq dopnsmmmo maso catknwną od 71on 1 parma) 121on (z wyjq1k1cm

zw1qzanych wyłącznie 2 dŁiaNlnnścqmmiczo pruxwdwną pr7c7. mdamika podatku rolnego) , 351.110 z1.
o) od pnycup : naczep. » których mowa w m 11 ma & uslawy o pudmkach . np1n1aoh loknlnych (7. wy1q111em

zw , nych wy1ącznie z działalnuśaiąmmm pmwadmnq mm pudamikn podalku m1n=go1 k1óre 1ączme

z pojazdem s1|nikowym pnsxadajn dopuscclaluą masę calkuwnq równą 1uh wyzszq niz 12 lon według
slawek okręśumych w mtaczmku N13 do n szej uchwały;

1) od 311111111de, 0 kw.—ych mowa w :111 3ma uslawy o podmknch iopłmach 1o1<n1nycn wzdleznosm od
1I11ćc1 :mejsc siedzących pom rmqscem kmmwcy:

21) mmaiszej ma 22 miejscy 720.111] 21,

o) równej lub większ/cj niz 22 mm. a _ 1511,01: 11

52.11wn1mz się zpodmkn od środków tmmponowych autobusy Quique dowmmn (Mun
. m1od7m7y do mm.

z mmmeme, oklórym mowa w m1 Lmeobejmuje nulohuvów Wykmzplywanych do proud/man
dymlnmm'u gospodarczej.

53.2 dmem 11:11 nzymc mmqszxj uchw 1y mi moc ucho/am Nr mnę/2015 Rady M1q=k1ej

wGhnolccku zdnin ygudnio 2015 mku wsprawie ukrcśkmm wysokwśu slawek podalku od śmdków
lmnspońowychoraz zwolnienm1 wgo poddam,

54.Uc11wn1n podlega ngŁosLenm tz1en11|ku Urzędowym Wmewódzlwa Maznwmckiego ywchndu
». zymudniom 1 <1ycm|n 201111. ,›Rzzw 11mm» „„"7n,; „„o; ,

n scAFAFAr-annuzcmęms-nc|„msw, „...w... 1
cm.....



Zacąumk Nr 1
du Uchwały MNIE/2018

Rady Miejskuel wGImqecku
z dmx 29|1smpada 2015 r

STAWKI PODATKU DLA Pomznów OKREŚLONVCH

w ART. : PKT : USTAWV

Liczb: osi i

”””":ŚĘĘŁMS” smwkn pnda'ku (w zlotych)

(w tonach)

05' chdna [osie jezdne)
N19

„ .
7 ”WM”” Inny svslem zawieszenia osi

mmc] Mme] mż pneumatycznym lub «
.

m,. zxwicszenicm uznanym „ ”mm
równoważne

1 z 3 4 _
Dwie usle

12 13 321100 40900
13 14 409,00 514,00
14 15 910,00 1 380,00
15 1 300,00 1 794,00

Trzy osie
12 17 327,00 926,00
17 19 920000 , 997.00
19 21 997,00 1 080,00
21 23 1 550,00 1 625,00
23 25 1 575.00 z 229,00
75 1 025,00 z 229,00

Czlerv osie więcej
12 25 912,00 1 103,00

T 25 27 1 153,00 1 347,00
27 29 1 156,00 z 183,00
79 31 z 133,00 z 094,00
31 z 133,00 z 004,00

,mźwn wmv RADY

w

1: BCM-Al4F~WBJAZCUVBEHVHCI IA02503| & uchwalany Mmm 1



Załączmk Nr z
do Uchwały NrI1/13/2018

Rady Miejskiej wGImqetku
z dnia 29 Nstopada 2015 r

suwm PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONVCH

w ART. : PKT 4 usTva
Limba mi i

dopuszczalna masu
calkawila zespolu
pojazdów. qunik

,
' nlluwy + naczepa;
ciągnik balastwwy

+ przyczepa (w tonach)

sznwkn podmkn (w zlulych)

05' jezdna (asie )ezdne)
7 mwlesmmcm

Nic pneumatycznymlub
mniej zawiesuniem umauym xnne systemy mwies/euia osi
niz Mniej niz zarównowużne jean ch
I 2 3 4

Dwie osie
12 [8 1 53200 | 885,00
IX 25 1 668,00 I 991,00

7
25 31 1 794,00 2 182,00
]] 2069,00 23l2,00
Trzv asie iwięccj
12 40 I 959,00 2 207,00
40 2 207,00 2 994,00

wnziwn lcmcv amv
„jGra z Slknrskl

|a BCAFArAF—«lum-Azcu-BEIHC||A023mra Umwninnv Mmm ›



Załączmk Nr 3
da Uchwały Nr 11/13/2015

Rady Mlelskxq w Gunmecku
z ama 29 listopada 2013 r.

srwal PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLDNVCH

w An, & PKT s usmwv

Liczba usi i

dupnuczalnnmm
calkowita zespolu

pojazdów: suwk. podatku1w zlotych
naczepa/przyczepa +

pojazd
silnikmvy (w tonach)

Oś jezdna (o. Je7dnc) ,
Nie.

. . .
”mamma" |nne syslemy IĘW1E›!&111110›1

mmc] Mme] mz pneumatycznym lub
„"u. mwieveniem u7mmym „. ”M”)”

mwnowaznc
1 z 3 4

Jedna oś
12 13 353,00 0000
IX 25 475.00 551,00
25 635.00 321,00

1 Dwic Nie
1 12 28 757.00 396,00

23 3] 874,00 I 107.00
33 38 1 133.00 1 738,00
38 1 477.00 2 185,00
Trzy osie i więcej

1 12 33 375.00 1 212,00
1 3x 1 133,00 1 555.00

wwo mum ›unvwą
„ „. z .»mmk,

m mm Am -un|x4›42w-uus-xummm» Ucnwmy Www :



Uns-dnicnic
w uchwale pnyjęm stawki podatku od środków lmnspwnawych na 20ka wopamiu nwyncmc

awans wnbwksmzemu Mlnls ra Finansów zdnia 25|1pca amx roku wsprawił: wysokuśd gornym
gram slawek kwotowych pndmkńw „pm wokalnych om smak podatku w środków lmnspnnowych
w 2019 r. (M ?. pon 745 › gdzie slaw i mdmkńw mpm Ickalnych zgodnie z: wskaż" mm cm mwmw
i u:!ug konsumpcyjnychw pierwuym półroczu zm rv warownku do pmlwszegn pdlmcza zw , „ który
wymósl ma (vdmsl ten o 1,6 %)

mmc pod uwagę puwyzszx proponuje się podwyzuenie «awek pudelku od środków krampnrluwych
0 1.6 "/m

por/wm. Figórskx Pawel

m BCAFAFAFVWRŁQCD'BEIErickMuzmeó www S.M. |


