
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/159/2017 

RADA GMINY W DORUCHOWIE 

z dnia 23 marca 2017 r. 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/121/2016 Rady Gminy  w Doruchowie z dnia 27 października 

2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXIII/121/2016 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 27 października 2016 r.                

w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz.Wojew. Wlkp.2016.6369): 

1) treść § 1 pkt. 1 lit. b otrzymuje brzmienie: powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 280 zł, 

2) treść § 1 pkt. 1 lit. c otrzymuje brzmienie: powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 380 zł, 

3) w załączniku Nr 1 do uchwały: 

a) w części pn. „DWIE OSIE” dwie ostatnie rubryki otrzymują brzmienie: 

14 15 384 zł 1.577 zł 

15  541 zł 1.857 zł 

b) w części pn. „TRZY OSIE” ostatnia rubryka otrzymuje brzmienie: 

25  992 zł 2.058 zł 

4) w załączniku Nr 2 do uchwały: 

a) w części pn. „DWIE OSIE” ostatnia rubryka otrzymuje brzmienie: 

31  1.382 zł 2.374 zł 

5) treść § 1 pkt. 3 lit. a i b otrzymuje brzmienie: od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza 

miejscem kierowcy: 

a) mniejszej niż 22 miejsca – 450 zł, 

b) równej lub większej niż 22 miejsca – 800 zł, 

6) w załączniku Nr 3 do uchwały: 

a) w części pn. „DWIE OSIE” trzy pierwsze rubryki otrzymują brzmienie: 

12 28 206 zł 404 zł 

28 33 874 zł 832 zł 

33 38 832 zł 1.687 zł 

b) w części pn. „TRZY OSIE I WIĘCEJ” dwie rubryki otrzymują brzmienie: 
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12 38 662 zł 1.229 zł 

38  922 zł 1.674 zł 

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/141/2016 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 29 grudnia 2016 r.      

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/121/2016 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 27 października 2016 r. 

w sprawie stawek podatku od środków transportowych. (Dz.Urz.Wojew. Wlkp. 2017.165). 

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego                        

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z zastosowaniem od dnia 1 stycznia 2017 r. 

 

Przewodnicząca Rady  

(-) Joanna Blewąska  
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