UCHWAŁA NR XXI/157/2015
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII
z dnia 25 listopada 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art 5 ust. 1 i 4 oraz art. 20 c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz 849; z 2015 poz. 528 i 774 ) oraz przy uwzględnieniu
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015 r., poz. 735) i obwieszczeniu Ministra Finansów
z dnia 7 października 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r.
(M.P. z 2015 r., poz. 1029) uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Góry Kalwarii Nr LXV/688/2014 z dnia 12 listopada 2014 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2014 r., poz. 10738) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „ 7. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza
miejscem kierowcy:
a) mniej niż 22 miejsca

1179 zł.,

b) równej lub większej niż 22 miejsca

1690 zł.”.

2) załącznik do uchwały Nr 2 otrzymuje brzmienie określone, w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góry Kalwarii.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zenon Nadstawny
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/157/2015
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 25 listopada 2015 r.

Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § 1 ust. 4 uchwały

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy +
naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w
tonach)
Nie mniej niż

1

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

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

Mniej niż
2

3

4

Dwie osie
12

18

1 656,00 zł

1 770,00 zł

18

25

1 668,00 zł

1 770,00 zł

25

31

1 692,00 zł

1 896,00 zł

1 728,00 zł

2 028,00 zł

31

Trzy osie i więcej
12

40

40
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1 800,00 zł

1 896,00 zł

2 352,00 zł

2 664,00 zł
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