
U C H W A Ł A NRXXXVII/263/05
Rady Miejskiej w Połańcu

z dnia 29 grudnia 2005 roku.

w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Połańcu Nr XXXVI/256/05
z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości
stawek w podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
0 samorządzie gminnym /t.j.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany Dz.U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr
214, poz.1806, z 2003 Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055,
Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457/,
art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych1/ t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.84, zmiany Dz. U. Nr 200, poz. 1683, z 2003
roku Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203,
poz.1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291, Nr
281 poz. 2782 z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143 poz. 1199 Nr 164, poz. 1365, Nr
167, poz. 1399 Nr 169 poz.1419, Nr 175 poz. 1462, Nr 179 poz. 1484/, Obwieszczenia
Ministra Finansów z 27 października 2005 r w sprawie wysokości górnych granic
stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych/ M. P. Nr 68 poz. 956/ art. 4 ust.
1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych /t.j. Dz. U z 2005 r. Nr 190 poz. 1606/ Rada Miejska
w Połańcu uchwala co następuje:

§1

W załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Połańcu Nr XXXVI/256/05 w
rubryce 2 „Rodzaj środka transportowego" wprowadza się następujące zmiany:

1 „Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot
Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla
niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz.
WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie

niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - dniem
uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne"



pkt 5 otrzymuje brzmienie:

5 Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, - z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- od 7 ton i poniżej 12 ton 534,00

pkt 6 otrzymuje brzmienie:

6 Przyczepy i naczepy, 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 i liczbą osi:

1. Liczba osi - jedna:
- nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton,
- nie mniej niż 25 ton do 36 ton włącznie,
- powyżej 36 ton

2. Liczba osi - dwie:
- nie mniej niż 12 ton i mniej niż 33 tony,
- nie mniej niż 33 tony do 36 ton włącznie,
- powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton
- nie mniej niż 38 ton i wyżej

3. Liczba osi - trzy:
- nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie,
- od 36 ton i mniej niż 38 ton,
- nie mniej niż 38 ton i wyżej

738,00
792,00
792,00

1200,00
1524,00
1524,00
1752,00

1200,00
1200,00
1572,00

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§3

1. Uchwała podłega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia i ma zastosowanie
od 1 stycznia 2006 r.



Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVII/263/05
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 grudnia 2005r.

Przedłożona uchwała zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej
Nr XXXVI/256/05 z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie okre ślenia wysokości
stawek od środków transportowych uzupełnia zapis w zał ączniku Nr 1 w
rubryce 2 „Rodzaj środka transportowego" - treść punktu 5 i 6 wprowadzając
zapis zgodny z art. 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych.
Poprzedni zapis nie zawierał informacji o wył ączeniu z opodatkowania środków
transportowych związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego.


