UCHWAŁA NR XIII/98/16
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 8 marca 2016 r.
zmieniająca uchwałę nr XII/84/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków
transportowych na terenie gminy Pszczółki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.
1515 z późn. zm.) i art. 8-12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014
r. poz. 849 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienia się uchwałę nr XII/84/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków
transportowych na terenie gminy Pszczółki, poprzez zmianę załącznika nr 7, który otrzymuje brzmienie, jak
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy
Halina Ostrowska

Id: 227DF2FF-B920-4D6B-B7C4-77645D406435. Podpisany

Strona 1

Arkusz1

Załącznik nr 7
do uchwały nr XIII/98/16
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 8 marca 2016 r.

Stawki podatku od autobusu

Liczba miejsc do siedzenia
poza miejscem kierowcy
mniejsza niż równa lub większa
niż
22
22

Stawka podatku na rok 2016
(w zł)
wyprodukowane
wyprodukowane
do 1995 r. włącznie po 1995 r.
810
770
1630
1586

Strona 1

Id: 227DF2FF-B920-4D6B-B7C4-77645D406435. Podpisany

Strona 1

UZASADNIENIE
Zmiana uchwały wynika z konieczności precyzyjnego określenia przedmiotu opodatkowania
podatkiem od środków transportowych - od autobusu - w załączniku nr 7 do uchwały Rady Gminy nr
XII/84/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. Określając stawki podatku od autobusów w zależności od liczby miejsc
do siedzenia: "mniej niż 22" i ”równej lub wyższej niż 22", pominięto zapis "poza miejscem kierowcy". Z
uwagi na powyższe, doprecyzowano przedmiot opodatkowania zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych, który brzmi: "od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza
miejscem kierowcy".
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