UCHWAŁA NR XVI/88/2015
RADY GMINY W ZAKRZEWIE
z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XV/82/2015 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 06 listopada
2015 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 obowiązujących na
terenie Gminy Zakrzew oraz zwolnień w tym podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j.Dz.U. z 2015r., po. 1515) i art. 8, 10 i 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2014r., poz.849 z późn.zm.) w związku z Obwieszczeniami Ministra Finansów z dnia
07 października 2015 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 roku
(M.P. z 2015r., poz. 1029) oraz z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych (M.P. z 2015r., poz. 735) Rada Gminy w Zakrzewie uchwala, co następuje:
§ 1. Zmianie ulega §1 pkt 7 uchwały, który otrzymuje brzmienie:
„§ 1. pkt 7. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
Lp.
1.
2.
”.

Liczba miejsc do siedzenia
mniej niż 22 miejsca
równej lub większej niż 22 miejsca

Stawka podatku w złotych
1.789,00
2.262,00

§ 2. Zmianie ulega §6 uchwały, który otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego, ale nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2016 roku”.
§ 3. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzew.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego, ale nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Stępień
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