
 

 

OBWIESZCZENIE 

RADY GMINY SKĄPE 

z dnia 25 stycznia 2017 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na terenie Gminy Skąpe 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 296 z późn. zm.) ogłasza się w załączeniu do niniejszego 

obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr XXII/212/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 25 listopada 2016 r. 

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe (Dz. Urz. Woj. 

Lubuskiego z 2016 r. poz. 2443), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXIII/225/2016 Rady 

Gminy Skąpe z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od 

środków transportowych na terenie Gminy Skąpe (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2016 r. poz. 2663). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje § 2 uchwały  

Nr XXIII/225/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego 

z 2016 r. poz. 2663), który stanowi: 

"§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego." 

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Halina Staszyńska 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 lutego 2017 r.

Poz. 303



Załącznik 

do obwieszczenia 

Rady Gminy Skąpe 

z dnia 25 stycznia 2017 r. 

 Uchwała NR XXII/212/2016 

Rady Gminy Skąpe 

z dnia 25 listopada 2016 r. 

 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe 

 (tekst jednolity) 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 10 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. Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie: 

1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 tony włącznie – 804,30 zł; 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1.100,00 zł; 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.350,00 zł. 

2. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.350,00 zł. 

 

 

3. Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.500,00 zł. 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 2 – Poz. 303



4. 
1) 

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: 

 

 

5. 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 - 850,00 zł. 

6. 
2) 

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę równą lub 

wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 

podatku rolnego: 

 

 

7. Autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 
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a) mniejszej niż 22 miejsca – 1.300,00 zł; 

b) równej lub większej niż 22 miejsca - 1.750,00 zł. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXI/203/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 28 października 2016 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe (Dz. Urz. Woj. 

Lubuskiego z 2016 r. poz. 2174). 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego. 

                                                      
1) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XXIII/225/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 16 grudnia 2016 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe 

(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2016 r. poz. 2663), który wszedł w życie 31 grudnia 2016 r. 
2) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały Nr XXIII/225/2016 Rady Gminy Skąpe z dnia 16 grudnia 2016 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe 

(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2016 r. poz. 2663), który wszedł w życie 31 grudnia 2016 r. 
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