UCHWAŁA NR XXV/314/2016
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany do uchwały Nr XXXI/302/2012 Rady Gminy Szemud z dnia 29 listopada 2012 r. w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.)
RADA GMINY SZEMUD
uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 4 do uchwały Nr XXXI/302/2012 Rady Gminy Szemud z dnia 29
listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj.
Pom. z dnia 13.12.2012 r. poz. 4233 ze zm.: Dz. Urz. Woj. Pom. z 03.02.2014 r. poz. 389; Dz. Urz. Woj. Pom.
z 09.12.2015 r. poz. 3894), który otrzymuje brzmienie: Stawki podatku dla ciągników siodłowych i
balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.
Liczba osi i dopuszczalna masa calkowita zespołu Stawka podatku (w złotych)
pojazdów:
- ciągnik siodlowy + naczepa
- ciągnik balastowy +przyczepa(w tonach)
nie mniej niż
mniej niż
Oś jezdna (osie jezdne)
Inne systemy
z zawieszeniem
zawieszenia osi
pneumatycznym lub
jezdnych
uznanym za
rownoważne
2 osie
12
18
2.324 zł.
2.332 zł.
18
25
2.332 zł.
2.340 zł.
25
31
2.340 zł.
2.345 zł.
31
2.332 zł.
2.350 zł.
3 osie
12
40
2.374 zł.
2.367 zł
40
2.458 zł.
3.072 zł.
§ 2. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szemud.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy
Witold Hoppa
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