UCHWAŁA NR XVIII/139/2019
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY
z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/126/2019 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 listopada 2019 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 ze. zm.) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia
15 października 2019 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących
w 2020 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1020), oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 r. (M.P. z 2019 r. poz. 738) Rada
Miejska w Głuszycy uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale nr XVII/126/2019 Rady Miejskiej w Głuszycy z dni 26 listopada 2019 roku w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„od 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
całkowita zespołu pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy
+ przyczepa
(tony)

stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdni (osie jezdne) z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równoważne

1

2

3

4

12

więcej

2200

2502

12

do 36 włącznie

2500

2502

powyżej 36

więcej

3150

3238

inne zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie
Trzy osie i więcej

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głuszycy
Grzegorz Milczarek
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Uzasadnienie
Zmiana uchwały nr XVII/126/2019 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 listopada 2019 roku wynika ze zmiany
w części podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, gdzie przy liczbie
trzy osie i więcej, wprowadzono podział masy środka transportowego od 12 do 36 ton włącznie, oraz powyżej
36 ton.
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