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RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE SLASKIEJ
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W sprawie: zmiany uchwaly Rady Miejskiej w Jaworzynie Sl. nr XV/50/03.z dnia
28.11.2.003r.w sprawie ustalenia wysokosci rocznych stawek podatku od srodków
transportowych na terenie gminy Jaworzyna Sl. na rok 2004.
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Na podstawie: art. 18,ust.2, pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorzadzie gminnym
/jednolitytekst - Dz.UNr 142, poz.1591 z 2001r. z pózniejszymi zmianami/
oraz art.10,ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i oplatach
lokalnych /jednolity tekst- DZ.U z 2002r. NR 9, poz.84 - z póznozmianami/

oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 pazdziernika 2003r. /MP z
2003r. NR 51 poz.802/.

Rada Miejska w Jaworzynie Sl. uchwala:

§ 1

W zalaczniku do uchwaly nr XV/50/03 z dnia 28.11.2003r. w sprawie ustalenia wysokosci
rocznych stawek podatku od srodków transportowych na terenie gminy Jaworzyna Sl. na rok
2004pkt 6 otrzymujenastepujacebrzmienie:
6.od ciagnika siodlowego lub balastowego przystosowanego do uzywania lacznie z naczepa
lub przyczepa o dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazdów równej lub wyzszej niz 12
ton:

stawka podatku
~.

'--"" dopuszcz.masa calkowo
zesp.pojazdów: ciagnik
siodl. +naczepa, ciagnik
balast. +przyczepa
(w tonach)

os jezdna (osie jezdne) z
zawiesz.pneumat. lub zaw.
uznanym za równowazne

inne systemy. .
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osi jezdnych

nie mniej niz; mniej niz

40

dwie osie
1.805,- zl

trzy osie
1.805,- zl
2.336,- zl

1.937,76 zl12

12
40

1.805,~ zl
2.548,65 zl

§2

Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta Jaworzyna Sl.



~hwalawchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
ojewództwa Dolnoslaskiego z moca od 01 stycznia 2004r.



UZASADNIENIE

W zwiazku ze stwierdzonym uchybieniem ze wskazania Regionalnej Izby Obrachunkowej,
przy podejmowaniu uchwaly nr XV/SO/03z dnia 28.l1.2003r. polegajacym na tym, ze nie
rozbito stawki dla ciagników siodlowych lub balastowych o trzech osiach na nie mniej niz 12
ton do mniej niz 40 ton i od nie mniej niz 40 ton zasadnymjest podjecie niniejszej uchwaly.
Z ewidencji podatkowej wynika, iz na terenie naszej gminy nie wystepuja takie pojazdy, nie
mniej jednak w przyszlosci moga wystapic.


