
UCHWAŁA  nrXX/200/05
RADY GMINY PRZYWIDZ

z dnia 10 luty 2005

w sprawie: zmiany Uchwały nr.XVIII/150/2004 Rady Gminy Przywidz z dnia 03 grudnia 2004 

       Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. Z 2004 r.Nr 142, poz.591 z późn.zm), w związku z art. 10 ust.1i ust.2, ustawy z 
dnia 12.01.1991 r.o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r.Nr.9,poz 84 z 
późn.zm.)oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 w sprawie wysokości 
górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych  (M.  P. z  2004 r  Nr. 46,  poz 
794)

Rada Gminy Przywidz 
uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr.XVIII/150/2004 Rady Gminy Przywidz z dnia 03 grudnia 2004 r. w sprawie 
określenia stawek podatku od środków transportowych w  części dotyczącej określenia stawek 
podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą , przy trzech osiach  z innym systemem zawieszenia osi jezdnych  o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton a nie mniejszej niż 40 ton 
wprowadza się stawkę 1.889,06 zł.

w § 1 pkt 6  od przyczep i naczep,które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego posiadających dwie osie wprowadza się 
stawkę dla:
liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów:
ciągnika siodłowego + naczepa                                       STAWKA  PODATKU
ciągnika balastowego + naczepa
                                                                   osie jezdne z zawieszeniem                  inne systemy
nie mniej niż             mniej niż                    pneumatycznym lub zawieszeniem        zawieszenia
                                                                   uznanym za równoważne                      osi jezdnych 
________________________________________________________________________________
12 ton                         23 ton                                459,50                                            464,60

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.
 

                                                                                               Przewodniczący
                                                                                                 Rady Gminy
            
                                                                                            Krystyna Podgórska 



uzasadnienie

W związku z uchyleniem Uchwały Nr.XVIII/150/2004 Rady Gminy Przywidz z dnia 3 grudnia 
2004 r  w zakresie  określenia stawek podatku od ciągników siodłowych i balastowych 
przystosowanych do używania  łącznie z naczepą i przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi 
jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton do nie 
mniejszej niż 40 ton z kwoty 2064 zł na kwotę 1889,06 zł(gdyż maksymalna stawka dla grupy tych 
pojazdów wynosi 1889,06 zł) oraz ustalenie stawki podatku dla przyczep i naczep posiadających 
dwie osie, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton do nie mniejszej niż 23 
tony.


