
UcI{wAŁA NR IV16l2010
RADY MIEJSKIEJ GNIEWKOWO

z dnia 6 g.udnia 2010 r.

w sprawie ustalenia trTsokości podalku od śIodków transpońowych na rok2011'

Na podstawG a.t' l 8 ust'2 pkt.8, ań.40 usl. 1, ań.4 ] ust' l i art'42 usta\ły z dnia 8 marca 1990r. o samorządziegminnym (tekst jednoliry: Dz.U. z 2001r. Nr I4Z, poz.lsgt z200\r. Nr 23, poz.2f\, Nr 62, po2.558, Nr I 13,poz'984., Nr-153' poz.I27'!'N| 2|4' poz.I8o6; z2oo3|. Nr 80, poz.7l7' Nr 16ź, poz'1568; z20ó4r.Nr toz, poz'
1055,NrI16,poz. 1203;22005r.Nr t72,poz-t44l,Nr 175 poz.l457;22006 LN; f i,poz, t28, Nr l8l poz. i i3t;z2007t'Nr 48'.poz.32,7, Nr l38, poz.974, ŃI 173 poz. 1218, z 2008r.Ńr 18o po". r ir iiŃ, zz: po' ' 1458: z 2009r.Nr 52 poz. 420, N| 157 poz. |24I| z 2o10r. NI 28 poz. 142' Nr 28 poz. t4o, N. toć poz. 6*), art.10 ust'l i 2,art'12 usl4.usta\\y z dnia |2 stycznia l99lr. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednoliĘ: Dz.U' z 20I0r. Nr95 poz. 613, Nr 96 poz. 620), obwieszczenia Minisha Finansów zania-ll iailziirnira źo1o roku w sprawiestawek-p^odatku od ś.odków transportowych obowiązujących w 2011r' (M.P. z ónia25 paźtzlernika 20lo r',.Nr 75,poz. 950) oraz obwieszczenia Ministra Finansów zdnia 30 lipca 2010r. w sprawie gÓrnych granic stawekkwoto\'"ych podatków j opłat lokalnych o4'P' Nr 55, poz. 755) Rada Miejska uchwala, co nistępuje:-

...s.1. 
okeśla sĘ następujące sta\łki podatku od śrcdków transpońowych na 2011 rok obowiq3uj4ce na terenie

l. oJsanochooow cięzaro\łych o doptlszcza]nej masie calkowitej pojazdu:

\V1rs zczeg ólrri enie
1)powyżej 3'j tooy do j j ton. l,'łącńi 517

899
]) Do\l-vŹe 1ż tgn 1193

'  
J '  od ci € J| ikóu s iodloĘch i  ba]aslouych pt.fsto(o$anych do u4wania |aclnie

o oopuszczalnęJ masje calkowilej ze.potu poja7dów od J.5 ron} i poniżei l2 lonI
z naczepą ]ub przycfepą

2. od samochodów ciężarc\łych o dopllszczalnej masie całkowitej fównej lub wyŻszej niŻ I2 ton|
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.4' od ciągników siodłowych i balastowych przystosowalrych do użrywania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż ]2 ton:

Srar'.&a podatku {w złot1ch)

\le mniej niż l.liliej niż
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' 5. od ]r.rz} czep i naczep, które ]ącznję z pojafdem silnikowym posiadajądopuszczalnąmasę całkowitąod 7 ton
I pon|zE 12 ton' z w)Jąfkiem ̂\ iązanych \Ąyłącznie z działalnością rolni czą plowadzoną przez podatnika podatkll
lolnego - stawka podatku 450,00 zł.

. . 6' od prryczep i naczep, które łącmie z pojazdem silniko[Tm posiadają dopllszcfalną masę catkowitą równą
lub w)'ższą niż 12 ton, z lłyjątkiem zwiq?anych {,yłącznie z działalnością rohlczą prowadzonq przez podatnika
podatku rolnego:

\\ 1's zczeg ólnieni e st3\vki iY zł
1)od 3.5 tou,v do 5-1toay rvlącanie 1411
.f) porr.yż.ęj 5.5 tony do 9 ton .rvĘanie 1 i19
3)po$ryżei 9 ton. a ponizej lfton 1ó]r

7. od ąutobusów w zaleŻnoścj od liczby mięjsc do siedzenja:

s 2. wykonanie uchwa}y zleca się Burmishzowi cniewkowa.

Wyszczegćlłierie Śta.lti rv zł
1)mnej niz 30 miejsc &sq
])rórrnei lub '\.zszęi nifJo miej5c 1799
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Uzasadnieni €
Na podsta\łie ań. l0 ustauy o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jędno1it,!|Dz' v. :.2006 r. Nr l2I, poz' 844J
ze f'm.) radagminy, ]r'r' drodze uchwały, okeśla wysokość stawek podatku od środków kanspońowy)h' ztym żŁ
rccme stawki podatku odjednego środka hansportu nie mogąprzękJocryó gómej gmnicy stawek obwieszcf;nych
Przęz Ministra Finansów olaz być niższe od stawek ofueślonych w załączńitacń ń t _.: ao ustawy o podatńh
i opłatach lokalnych. w związ|.u ze wzrostęm góflrych granic stawek kwotowych w podatkach i opłńchiokalnych
wynikającym z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 20l0r. proponujJsię podwyzki stawek pod;tku
od środków transpoftołych w foku 2o11 w stosunku do roku 2010 średnió o 3 %idla wańoś;i skajnych ;d 13 zł
do 82.zł locmie)' Podatek od środkórł transpońowych j est dochodem własnym gminy, a pod[yżsfenie wysokości
starr'r'ek .umożliwi pozyskanie dodatkowych wpływórł do budżetu gminy. w zwi@ku z powyżsrym podjęcie
przedmiotowej uchwały jest celowe.

PMEwoDJlcfĄcY MDY
1$---^=mgr Jan1fz Kozhwski
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