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5044
UCHWA£A Nr XV/86/07 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE
z dnia 29 listopada 2007 r.
w sprawie okrelenia stawek podatku od rodków transportowych na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zm.) i na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z
2002 Nr 9 poz. 84 ze zm.) Rada Miejska w Sierakowie uchwala,
co nastêpuje:

1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu, jak poni¿ej i stawka podatku wynosi:

§1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:

2. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton - stawki podatku
wynosz¹:

/



 








powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie -

460,00 z³

-

powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie -

595,00 z³

-

powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton - 7



67$:.,32'$7.8






-





 










15,00 z³














































































































 











































3. Od ci¹gników siod³owych lub balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ - o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5
tony i poni¿ej 12 ton - stawka podatku wynosi:
-



od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie -

460,00 z³

-

powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie -

715,00 z³

-

powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton -

845,00 z³

4. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ - o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub
wy¿szej ni¿ 12 ton - stawka podatku wynosi:
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5. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej
12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego stawka podatku wynosi: - 165,00 z³
/



 


















6. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton,
z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego - stawka
podatku wynosi:

67$:.,32'$7.8


















 




















,
















































































































7. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia
- stawka podatku wynosi:
- do 15 miejsc -

410,00 z³

- od 16 do 29 miejsc -

675,00 z³

- od 30 miejsc -

1.475,00 z³

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Sieraków



§3. Traci moc uchwa³a Nr III/5/06 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie okrelenia stawek
podatku od rodków transportowych na 2007 rok.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma
zastosowanie poczynaj¹c od roku podatkowego 2008 oraz
podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo przyjêty poprzez
rozplakatowanie na tablicach og³oszeñ.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Grzegorz Adamczak

