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RADY GMINY GOSTYNIN
z dnia 27 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 109/XIV/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2011r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
oraz zwolnień przedmiotowych od tego podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym – tekst jednolity (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 10 ust. 1, art. 12 ust. 4
ustawy z 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613
z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie wysokości górnych
stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. 2011r. Nr 95, poz. 961) a także Obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 20 października 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 roku (M.P. 2011 Nr 95, poz. 962) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r, Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)
Rada Gminy Gostynin uchwala, co następuje:
§ 1. Zmianie ulegają następujące roczne stawki w podatku od środków transportowych:
- § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5t do 5,5t włącznie 500,00zł.
b) powyżej 5,5t do 9t włącznie 700,00zł.
c) powyżej 9t i poniżej 12t 900,00zł.
- § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t: 1 450,00zł.
- § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t w zależności od liczby osi,
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz rodzaju zawieszenia wg poniższej tabeli:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnika siodł. + naczep. ciągnika balastowego
+ przyczepa (w tonach)
nie mniej niż
mniej niż
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Stawka podatku w złotych
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
3
Dwie osie
1350,00
1400,00
1450,00
1500,00
Trzy osie
1500,00
1800,00

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4
1450,00
1500,00
1800,00
2100,00
1850,00
2700,00
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§ 2. Podatnik, który uiścił pierwszą ratę podatku, to jest do 15 lutego br. lub dokona wpłaty podatku
od środków transportowych po tym terminie w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Gostynin Nr 109/XIV/2011
z dnia 29 listopada 2011r., organ podatkowy dokona zwrotu z urzędu nadpłaty podatku od środków transportowych, chyba, że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych
zobowiązań podatkowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gostynin.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.
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