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Lista obecności radnych Rady Miejskiei w Gniewkowie na
w dniu 14 grudnia 2015r.
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Lp Imię Nazwisko Funkcja Podpis

1. Sławomir Bożko radny

ęę
2. Mirosława Frankowska radny a{

Katarzyna Kaczmarek radny

&aua'ąj.
4. Ireneusz Kopiszka Przewodniczący Komisji

'0r7,5Us-

5. Szymon Krzysztofiak radny

W@%*
6. Katarzyna Milewska radny / lhlo,il
7. Krzysztof Mnich Wiceprzewodniczący Rady fii^M
B. Ewa Pińska radny n*^,
q Aleksander Pułaczewski Przewodnicz4cy Komisji

10. lerzy Ratajczak radny w
LI. Joanna Robak Przewodnicząca Komisji

hnVu-
1.2. farostaw Rychlewski radny

13. Przemysław Stefański Przewodniczący Rady

F
14. Wiesław Wesołowski Przewodniczący Komisji

l J . Andrzej Żmudziński radny



Gniewkowie w dniu 14 grudnia 2015r.

1. Roszak Adam- Burmistrz Gniewkowa

2. Kowalska Beata- Z-ca BurmiŚrza

3. Pęczkowska Bogumiła- Seketarz Gminy

4. Rutkowska Dorota - Skarbnik Gminy

5. Rakoczy Bartosz- Radca Prawny

6' Manicka Elżbieta - Radca Prawny
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zaproszonych gości oraz uczestników nadzwyczajnej XVIII Sesji Rady Miejskiej w,



Lista obecności

soltysów na nadzwyczajnej XVIII sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 14 "@;Ź015r.

1. Bednarski Waldemar _ SoĘs Sołectwa Kijewo

2. Borkowski Rafał-- Sołtys Sołectwa Szpital

3. Brzustowicz Piotr _ Sołtys Sołectwa Skalmierowice

4. Cegielski Krzysztof - Sołtys Sołectwa Murzynko

5. Cięrzniewska Halina- Sołtys Sołectwa Zajezierze

6. Głowacki Jan _ Sołtys Sołectwa Murzynno

7. Iglewska Grażyna - Sołtys Sołectwa Bąbolin

8. Kołpacki Mariusz _ Sołtys Sołectwa Szadłowice

9. Kotowski Wojciech- Sołtys Sołectwa Markowo

I0. Krawiec Mał'gorzata* Sottys Sołectwa Godzięba

11. Kubicki Roman _ Sohys Sołectwa cąski

12. Manerowska Barbara _Sołtys Sołectwa Lipie

13 . ()wczarczyk Marzenna_ Sołtys Sołectwa Kawęczyn

14. Polak Tomasz _ Sołtys Sołectwa Suchatówka

15. Rams Marian- Sołtys Sołectwa ostrowo

l ó. Rejniak Marzanna - Sottys Sołectwa Klepary

l7' Stochmal Lidia_ Sołtys Sołectwa Wierzbiczany

18. Szulczewski Dariusz _ Sottys Sołectwa Perkowo

19. Szulczęwski Piotr _ Sołtys Sołectwa Wielowieś

20. Witkowska Hanna _ Sohys Sołectwa Kaczkowo

21. Wołoszko Mariola _ Sohys Sołectwa Wierzchosławice

22. Wołoszyn Angel ika _ Sohys So|ectwa Zyrosławice

23. Zdrojewska Małgorzata_ Sołtys Sołectwa Więcławice
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UCHWAŁA NR xvlla87 D0|5

RADY MIEJSKIEJ W GNItrWKOWIE

z dnia l4 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2016

Na podstawie ań.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, ań.4l ust.1 1art.42 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. u. 2015 r. poz. 1515), ar1.l0 ust.l i 2 ustawy z dnia 12 stycmia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz' |J. z2014 t. poz. 849I)), obwieszczenia Ministra Finansów
z dnta7 paŹdziernika 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transpońowych obowiązujących w 2016 r'
(M'P. 2015 poz. 1029) onz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie gómych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. 2015 poz. 735) uchwala się, co
następuje:

$ 1. określa się następujące stawki podatku od środków transpofiowych na 20ló rok obowiązu.;ące na
terenie m iasla i gminy:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszcza|nej masie całkowitej pojazdu:

Wyszczególnienie Stawki w zł
l) powy?ej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 5 t  I
2) powyiLej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.001
3) powyżej 9 ton, a poniżei 12 ton 1.330

2. od samochodów cięzarowych o dop uszczaLne1masie całkowitej równej lub wyższej niż' |2 toni

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach) Stawki podatku (w Złotych)

Nie mniej
n|ż' Mriiej niż

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

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

Dwie osie
1f 18 2.154 2.20s

18 i więcei 2.254 2.282
Trzy osie

12 18 2.154 2.180
18 zo 2.193 2.229

26 i więcei ) 'r 'ra 2.342
Cztery osie i więcęi

t2 26 "r 7'rq ) )<<
26 i więcei 2.319 3.069

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą Iub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Wyszczęgólnienie Stawki w zł
]) !d 3'5 tony do 5,5 tony włącznie 1.579
Ąaowyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.692
.)powyżej 9 ton, a poniże1 |2 ton 1.818

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do lfiwania tączn:.e z naczepą |ub przyozepą
o dopuszczalnej rnasie całkowitej zespołu pojazdów rówrrej lub wyższej niŻ |2 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,

ciągnik balastowy + przyczępa
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pnęumatycznym lub

zawieszenięm uznanym za

Inne systemy
zawieszęnia osi

jezdnych

Idl 0F82F4F5-E326-4E23-A9C3-83A69AZA'1 8F6. podpisany Shona I



Nie mniei niż Mniei niż rownowaznę
Dwie osie

1 Z 18 2.137 2.205
l 8 3 l 2.168 2.396

31 i  więcej 2.180 2.396
Trzy osie

12. 40 2.180 t  t<<
40 i więcej 2.255 3.100

Liczba osi i dopuszczalna masa
ca]kowita zespołu pojazdów:
naczepa/ przy czepa + po lazd

silnikowy (w tonach)

Stawki podatku (w złotych)
oś jezdna (osie j ezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym lub
zaw ię szeniem uznany m za
równoważne

Inne systemy
zawieszenia osi

jezdnychNie mniei nii Mn jei  niż
Jedna oś

't2 18 502 62s
18 28 527 877

!8 i więcej 877 1.001
Dwie osie

12 28 625 752
28 38 1.254 r.628

38 i więcei 1.51ó 2.193
Trzy osie

12 38 940 1.254
38 i więcej 1.371 1.654

7. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

Wyszczególnienie Stawki w zł
1) mnieiszei niŹ 22 mie1sca 1.001
2) równei lub większe.1 niż 22 mie1sca 2.004

$ 2. Uchyla się uchwałę Nr XvIIl81l2015 Rady Miejskiej w Gniewkowię z dnia
25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2016.

$ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmishzowi Gniewkowa.

l]zmiany tękstu jednolitego zostały ogłoszonęwDz,I]' z2015 r'poz' 528, poz, 699, poz.774 i poz.1045, poz. 1283, poz.
t7'77

5. od przyczep i naczep, które łącnie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7
ton i poniŻej 12 ton, z wyjątkiem zvłiązanych wyłącznie z dzi a|ńością roiniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego- stawka podatku 502'00 zł.

. 6. od' przyczep i naczep, które łącznie z pojazd,em silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
rÓwną lub wższą niż' 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnośclą'rcIniczą prowaizoną przez
podatnika podatku rolnego:
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w zycie z dniem 1 sĘczllia 20|6 r' i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko.Pomorskiego.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 10 ustawy o podatkach i opłatach tokalnych (tekst jednoliĘ: Dz'IJ'z2014 r'
Nr 849 ze zm.) rada gminy, w drodze uchwĄ' określa stawki podatku od środków transportowych,
z ]ymje stawki nie mogą byó niższe od stawek minimalnych, ani wyższe od stawek maksymalnych
określonych przez ustawodawcę.

Uchwała Nr XVII/81/20I5 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 listopada 2015 r. w
sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2016 zawieruła błędy
merytoryczne stąd powstała koniecznośó uchylenia powyiszej uchwały i wywołania niniejszej.
- Dokonano zmiany w stosunku do dotychczasowego brzmienia $ 1 pkt 4 dla ciągników

siodłowych i balastowych przystosowanych do używania ł4cznie z naczepą lub p,"y","pą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespofu pojazdów równej lub wyiszej niż' 12 ton posiadających
dwie osie w przedziale od 18 do 3r ton z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych podano
stawkę 2.405'00 zł, która przekraczała maksymalną stawkę dla tej grupy pojazdów ogłoszoną w
obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P' 2015 poz, 735)' Stawka winna wynosió
f.396,00 zł. Ponadto uzupełniono $ 1 pkt 7 o zapis ',poza miejscem kierowcy''.

Stawki poda&u od środków transporlowych na rok 2016 w stosunku do stawek z roku
poprzedniego nie ulegĘ zmianie.

PĄektodawcą uchwały jest Burmistrz Gniewkowa.

RadY

stefański
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