
UCHWAŁA Nr LI/517/14 

RADY GMINY ZŁOTÓW                                  

z dnia 12 listopada 2014 r. 

     
 

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr L/511/14 

Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych 

 

 
         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.                      

o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz             

art. 10 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849), Rada Gminy uchwala, co następuje:  

 

 

      §  1. W uchwale Nr L/511/14 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2014 r.              

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych wprowadza się 

następującą zmianę: 

 

     - załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

 

      §  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

 

 

     §  3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do ustalenia podatku od dnia 

01 stycznia 2015 r. 
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Załącznik do Uchwały Nr LI/517/14 Rady Gminy 
Złotów z dnia 12 listopada 2014  r.  

                                                                                                 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały                      

                                                                                         Nr L/511/14 Rady Gminy Złotów z dnia                 

                                                                                         28 października 2014 r. w sprawie ustalenia  
                                                                                         wysokości stawek podatku od środków  

                                                                                         transportowych 

 
 

 

STAWKI PODATKU 

od samochodów ciężarowych 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 

osie jezdne z zawieszeniem 

pneumatycznym  lub 

zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

 

inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych 

 

Dwie osie 

12 13 1404,00 1605,00 

13 14 1404,00 1605,00 

14 15 1605,00 1821,00 

15  1677,00 1905,00 

 

Trzy osie 

12 17 1470,00 1677,00 

17 19 1470,00 1677,00 

19 21 1677,00 1905,00 

21 23 1677,00 1905,00 

23 25 1941,00 2214,00 

25  1941,00 2214,00 

 

Cztery osie i więcej 

12 25 1533,00 1737,00 

25 27 1941,00 2214,00 

27 29 1941,00 2214,00 

29 31 2214,00 2676,00 

31  2214,00 2676,00 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr LI/517/14 Rady Gminy Złotów 

z dnia 12 listopada 2014 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr L/511/14 Rady Gminy Złotów                         

z dnia 28 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku                      

od środków transportowych 

 

                     

         Zgodnie z art. 10 i art. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) Rada Gminy określa wysokość stawek oraz może 

wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe w podatku od środków transportowych. 

 

         W uchwale podjętej na sesji w dniu 28 października br. błędnie wpisano stawkę                  

w załączniku nr 2 do uchwały w części Cztery osie i więcej w ostatniej pozycji zamiast 

stawki 2676,00 wpisano 26676,00.  

 

         

         W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia uchwały korygującej ten błąd. 

                                                

                                                

                                               

                                                

                                                      

 

 

 

                                                                                                    


