
 

 

UCHWAŁA NR XXX/230/2016 

RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE 

z dnia 15 grudnia 2016 r. 

o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  

i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, poz. 1579), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia  

20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r.  

poz. 296, poz. 1579), Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje: 

§ 1. W § 1 uchwały Nr XXIX/224/2016 Rady Miasta Świnoujście z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych wprowadza się następujące zmiany: 

1) w pkt 4 – średnik zastępuje się przecinkiem, po którym dodaje się zwrot: „z zastrzeżeniem pkt 4a;”, 

2) po punkcie 4 dodaje się punkt 4a w brzmieniu: „4a) od ciągnika siodłowego lub balastowego  

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 40 ton i powyżej, trzech i więcej osiach jezdnych  

i innym systemie zawieszenia - 2.493 zł;”, 

3) w pkt 6 – średnik zastępuje się przecinkiem, po którym dodaje się zwrot: „z zastrzeżeniem pkt 6a;”, 

4) po punkcie 6 dodaje się punkt 6a w brzmieniu: „6a) od przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie 

całkowitej zespołu pojazdów 38 ton i powyżej, dwóch osiach jezdnych i innym systemie zawieszenia - 

1.663 zł;”. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świnoujście. 

§ 3.  Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego  

i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta 

Ryszard  Teterycz 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 16 grudnia 2016 r.

Poz. 5046
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