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Projekt

z dnia  19 października 2010 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 19 października 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 i art. 12 ust 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613) RADA MIEJSKA UCHWALA CO NASTĘPUJE: 

§ 1. W uchwale Nr XLVII/441/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 5 października 2010r. w sprawie 
określenia stawek podatku od środków transportowych wprowadza się następujące zmiany: 

1)§ 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „§ 1 pkt 5. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie 
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym w zależności od wieku pojazdu, 
stawki podatku określa Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.” 

2)Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszej uchwały 

3)§ 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „§ 2.1. Zwalnia się od podatku od środków transportowych pojazdy, 
wymienione w §1 pkt 1,3,5,7, które wykorzystywane są do celów ochrony przeciwpożarowej, dowożenia 
dzieci, rekreacji i sportu oraz służące zaopatrywaniu mieszkańców w wodę, odbiorowi i oczyszczaniu 
ścieków.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2011r. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Łukasz Koperski



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 19 października 2010 r.

Załącznik Nr 5

Zalacznik1.doc


Załącznik Nr 5 do uchwały Nr.      /    /10 Rady Miejskiej


w Mszczonowie z dnia                  2010r.


Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym, że w zależności od wieku pojazdu,


		Wiek pojazdu i dopuszczalna masa


całkowita zespołu pojazdów 


 naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy


(w tonach)

		Stawka podatku (w złotych)



		do 10 lat włącznie



		od 7 i poniżej 12

		634



		powyżej 10 lat



		od 7 i poniżej 12

		788









