
UCHWAŁA NR XIX/139/2016
RADY GMINY BLIŻYN

z dnia 28 grudnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr XVIII/124/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 
roku poz.446 z późn. zm.) oraz art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVIII/124/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych Załącznik nr 2 – Stawki podatku dla pojazdów 
określonych w art.8 pkt.4 ustawy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

 

Przewodniczący Rady

Tadeusz Łyjak
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STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH 

w art. 8 pkt 4 USTAWY 

 

 

 

 

liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita zespołu pojazdów: 

ciągnik siodłowy plus naczepa; 

ciągnik balastowy plus przyczepa 

(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 

zawieszenia osi 

jezdnych 

dwie osie 

12 18 966 1164 

18 25 1516 1642 

25 31 1848 1894 

31  1850 2374 

trzy osie i więcej 

12 40 1642 2252 

40  2252 3070 

Załącznik do Uchwały Nr XIX/139/2016

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 28 grudnia 2016 r.
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UZASADNIENIE

W uchwale nr XVIII/124/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 listopada 2016 roku w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w załączniku nr 2 , w
którym określono stawki podatku od środków transportowych od ciągników siodłowych i
balastowych, o których mowa w art. 8 pkt.4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dwóch
osiach, dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 31 ton, posiadających inne
systemy zawieszenia osi jezdnych mylnie wpisano stawkę podatku 2.384zł zamiast 2.374zł .
Stawka podatku nie może być wyższa niż górna granica stawki określonej przez Ministra Finansów
w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r. (M.P. z dnia 13
października 2016 r. poz. 979).
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