UCHWAŁA NR XX/97/2015
RADY GMINY BRÓJCE
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie zmian w uchwale Nr XIX /91/2015 Rady Gminy Brójce z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz.1515) oraz na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z
2014 r poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777) i obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących
w 2016 r. (MP z 2015 r. poz. 1029) Rada Gminy Brójce uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIX /91/2015 Rady Gminy Brójce z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych dokonuje się następujących zmian:
- w § 1 pkt 7 po wyrazach „liczby miejsc do siedzenia” dodaje się wyrazy „poza miejscem kierowcy”,
- załącznik Nr 7 otrzymuje nowe brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Brójce
Urszula Brdoń

Id: 3B241DFE-2E23-4FF4-AF1D-4F64CAB27ED1. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr XX/97/2015
Rady Gminy Brójce
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Wiek pojazdu
Ilość miejsc do siedzenia
/poza miejscem kierowcy/

Stawki podatku / w złotych/
spełnia normy czystości spalin EURO
lub posiada katalizator

pozostałe

do 30 lat włącznie i dla każdej masy całkowitej
mniejszej niż 22 miejsca
1.110
równej lub wyższej niż 22 miejsca
1.910

1.238
1.910

powyżej 30 lat i dla każdej masy całkowitej
mniejszej niż 22 miejsca
1.238
równej lub wyższej niż 22 miejsca
2.056

1.374
2.180
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