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UCHWA£A Nr XV/131/07 RADY MIEJSKIEJ W CHODZIE¯Y
z dnia 29 listopada 2007 r.
w sprawie podatku od rodków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami z 2002 r. Dz.U. Nr 23,
poz 220, Dz.U. Nr 62, poz 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz.U.153,
poz. 1271, Dz.U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz
717, Dz.U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz.U. Nr 102, poz. 1055,
Dz.U. 116, poz. 1203; z 2005 r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441; z 2006
r. Dz.U. Nr 17, poz. 128, Dz.U. Nr 175, poz. 1457, Dz.U. Nr 181,
poz. 1337; z 2007 r. Dz.U. Nr 48, poz. 327, Dz.U. Nr 138, poz.
974), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach
i op³atach lokalnych (tekst jednolity z dnia 21.06.2006 r Dz.U.
2006 Nr 121, poz. 844 z póniejszymi zmianami), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10.10.2007 r w sprawie stawek
podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹cych
w 2008 r (M.P.2007 Nr 76, poz. 813) oraz obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 26.07.2007 r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych
w 2008 r. (M.P.2007 Nr 47, poz. 557) Rada Miejska w Chodzie¿y uchwala co nastêpuje:

1) od samochodu ciê¿arowego wyprodukowanego w 1998 r
i póniej o dopuszczalnej masie ca³kowitej:

 












c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton

 968,00 z³

 1.075,00 z³

c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton

 1.291,00 z³

3) od samochodu ciê¿arowego wyposa¿onego w katalizator,
wyprodukowanego w 1998 r i póniej o dopuszczalnej
masie ca³kowitej:
a) powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

 388,00 z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

- 679,00 z³

c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton

 776,00 z³

4) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:



 







 648,00 z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
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 810,00 z³






b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

a) powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

Podatek od jednego rodka transportowego wynosi rocznie:



 487,00 z³

2) od samochodu ciê¿arowego wyprodukowanego przed 1998
o dopuszczalnej masie ca³kowitej:

§1. Ustala siê roczne stawki w podatku od rodków transportowych w sposób nastêpuj¹cy:

/

a) powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
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5) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony
i poni¿ej 12 ton wyprodukowanego w 1998 r. i póniej
 1.128,00 z³

6) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony
i poni¿ej 12 ton wyprodukowanego przed 1998 r.
 1.504,00 z³
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7) od ci¹gnika siod³owego i balastowego wyposa¿onego w
katalizator przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton wyprodukowanego 1998 r. i póniej
 903,00 z³
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8) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z przyczep¹ lub naczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej
ni¿ 12 ton:
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9) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton,
z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego a wyprodukowanej w 1998 r i póniej
 433,00 z³

z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego a wyprodukowanej przed 1998 r.
 647,00 z³
11) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego:

10) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton
i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
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a) mniejszej ni¿ 30 miejsc
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

 749,00 z³
 1.643,00 z³
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13) od autobusu wyprodukowanego przed 1998 r w zale¿noci
od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

 859,00 z³
 1.900,00 z³
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14) od autobusu wyposa¿onego w katalizator wyprodukowanego w 1998 r i póniej w zale¿noci od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc

 627,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
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 1.379,00 z³

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
Chodzie¿y.
§3. Z dniem 31 grudnia 2007 r traci moc Uchwa³a
Nr III/18/06 Rady Miejskiej w Chodzie¿y z dnia 15 grudnia 2006
r. w sprawie podatku od rodków transportowych.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2008 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Maciej Szumiñski

4753
UCHWA£A Nr XVI/93/07 RADY MIASTA CZARNKÓW
z dnia 29 listopada 2007 r.
w sprawie: okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 i art. 40 ust. 1 oraz
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku:
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; z 2003 roku:
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku: Nr 102, poz.
1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 roku Nr 172, poz. 1441; z 2006
roku: Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku: Nr 48,
poz. 327 i Nr 173, poz. 1218) w zwi¹zku z art. 10 ust. 1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych
(tekst jednolity Dz.U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz.
1601, Nr 225,poz 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828) Rada Miasta Czarnków
uchwala, co nastêpuje:

§1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta Czarnków.
§3. Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a nr II/11/06 Rady Miasta Czarnków z dnia 6 grudnia
2006 r.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i obowi¹zuje od roku podatkowego 2008.
Przewodnicz¹cy Rady
() Zdzis³aw Chwarcianek

