
UCHWAŁA Nr I/2/07
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia 16 lutego 2007r.
 

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków
transportowych na 2007 r.

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym  (tekst  jednolity  z  2001  r.  Dz.  U.  Nr  142,  poz.  1591  z  późniejszymi
zmianami) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Pasłęku uchwala,  co następuje:
 
§1.  W uchwale nr XIII/69/06 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 8 grudnia 2006 r w
sprawie  określenia  stawek  podatku  od  środków  transportowych  na  2007,  zapis
tabelaryczny określony w załączniku nr 1 jako „Dwie osie” otrzymuje brzmienie, jak w
załączniku do niniejszej uchwały.
  
§2.  Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  w  Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i ma zastosowanie w 2007 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Paździor 



 Załącznik
do uchwały Nr I/2/07

Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 16 lutego 2007 

Tabela nr 1. Stawka podatku od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
            

Liczba osi i
dopuszczalna

masa całkowita (w
tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej
niż Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem

pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za

równoważne

Inne systemy
zawieszania osi jezdnych

1 2 3 4

Dwie osie
12 13 1266,- 1317,-
13 14 1317,- 1418,-
14 15 1418,- 1520,-
15 18 1520,- 1621,-
18  1621,- 1650,-

 



 
UZASADNIENIE:

W tabeli nr 1 załącznika do uchwały nr XIII/69/06 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 8
grudnia 2006 r. brak określenia stawki minimalnej dla kategorii 18 ton i więcej.
Niniejszą uchwałą wprowadza się zmianę, aby objąć stawką podatku transportowego
wszystkie pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej równej 12 ton i wyższej niż 18
ton w poszczególnych kategoriach.


