
UCHWALA NR LI/331/10
RADY GMINY SLAWNO

z dnia 29 pazdziernika 2010 r.

w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od srodkow transportowych.

Dzialajajc na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzajdzie gminnym
(Dz. U. Z2001 r. Nr 142, poz. 1591; z2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.
1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675) oraz
art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i oplatach lokalnych!) /Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.
613 i Nr 96, poz. 620/ w zwiqzku z Obwieszczeniem Ministra Finansow z dnia 11 pazdziernika 2010 r. w sprawie
stawek podatku od srodkow transportowych (M.P. Nr 75, poz. 950) Rada Gminy Slawno uchwala co nast?puje:

§ 1. Okresla si? si? wysokosc rocznych stawek podatku od srodkow transportowych na 2011 rok:

1) Zgodnie z zala^cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwaly od:

a) samochodu ci?zarowego o dopuszczalnej masie calkowitej powyzej 3,5 tony i ponizej 12 ton,

b) ci^gnika siodiowego lub balastowego przystosowanego do uzywania la^cznie z naczepy lub przyczepy
0 dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazdow od 3,5 tony i ponizej 12 ton,

c) przyczepy i naczepy, ktore la^cznie z pojazdem silnikowym posiadaja^ dopuszczalna^ mas? calkowita^ od 7 ton
1 ponizej 12 ton, zwyjajtkiem zwiajzanych wyla^cznie z dzialalnoscia. rolnicza^ prowadzona, przez podatnika
podatku rolnego,

d) autobusu w zaleznosci od liczby miejsc do siedzenia.

2) Zgodnie z zalajzznikiem Nr 2 do niniejszej uchwaly od samochodu ci?zarowego o dopuszczalnej masie
catkowitej rownej lub wyzszej niz 12 ton.

3) Zgodnie z zala^cznikiem Nr 3 do niniejszej uchwaly od ci^gnika siodiowego lub balastowego przystosowanego
do uzywania tqcznie z naczepy lub przyczepy o dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazdow rownej lub
wyzszej niz 12 ton.

4) Zgodnie z zalqcznikiem Nr 4 do niniejszej uchwaly od przyczepy i naczepy, ktora la^cznie z pojazdem
silnikowym posiada dopuszczalna^ mas? calkowita^ rowna^ lub wyzsza^ niz 12 ton, zwyjajkiem zwiajzanych
wylaj:znie z dzialalnoscia^ rolnicza^ prowadzona^ przez podatnika podatku rolnego.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Wqjtowi Gminy Slawno.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie po upfywie 14 dni od daty ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa
Lodzkiego i ma zastosowanie do wymiaru podatku od srodkow transportowych od 01 stycznia 2011 roku.
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''Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swqjej regulacji wdrozenia nast^puja^cych dyrektyw Wspolnot Europejskich: 1)
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dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspolnych zasad dla niektorych typow transportu
kombinowanego towarow mifdzy paristwami czionkowskimi ( Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy
1999/62/WE zdnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania optat za uzytkowanie niektorych typow infrastruktury przez
pojazdy ci^zarowe ( Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotycz^ce ogioszenia aktow prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej Ustawie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolita^ Polska^ czkmkostwa w Unii Europejskiej -
dotycza^ogtoszenia tych aktow w Dzienniku Urz^dowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.

Zaiacznik Nr 1 do Uchwaty Nr LI/331/10

Rady Gminy Slawno

z dnia 29 pazdziernika 2010 r.

Zalacznikl.doc

Zatacznik Nr 2 do Uchwaty Nr LI/331/10

Rady Gminy Slawno

z dnia 29 pazdziernika 2010 r.

Zalacznik2.doc

Zaiacznik Nr 3 do Uchwafy Nr LI/331/10

Rady Gminy Slawno

z dnia 29 pazdziernika 2010 r.

Zalacznik3.doc

Zaiacznik Nr 4 do Uchwaty Nr LI/331/10

Rady Gminy Stawno

z dnia 29 pazdziernika 2010 r.

Zalacznik4.doc
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