
UCHWAŁA NR XV/130/2019
RADY GMINY W ZAKRZEWIE

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIV/124/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie 
ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz 

zwolnień od podatku na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., 
poz. 506 z późn.zm.) i art. 8, 10 i 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz.U. z 2019r., poz. 1170) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 roku 
w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 roku (M.P. z 2018r., poz. 1018) 
oraz z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 
roku (M.P. z 2019r., poz. 738) Rada Gminy w Zakrzewie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/124/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od 
środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz zwolnień od podatku na rok 2020, 
wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmianie ulega §1 pkt 3, który otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą, 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów do 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.447,00 zł”;

2) Zmianie ulega §1 pkt 5, który otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 5. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton w zależności, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 788,00 zł”.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzew.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Stawczyk
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