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UCHWAŁA NR XII/58/2003r. RADY GMINY w WIŚLICY 
z dnia 16.XII .. 2003 r. 
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, oraz określenia wzorów wykazów środków transportowych na 2004 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , zm. Z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984) art. 9, ust. 6, art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. Dz. U.Nr 200, poz. 1683, oraz z 2003 r. Dz. U. Nr 96, poz. 874, Dz. U. Nr 110, poz. 1039 i Nr 188, poz. 1840), obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 51 , poz. 802) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2003r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2004 r. (Dz. Urz. Ministra Finansów z dnia 24 października 2003 r. Nr 15, poz. 83) , oraz art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. Nr 62, poz. 718,) 
	~ 	RADA GMINY W WISLICY uchwala co następuje: 
§ 1 
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych 
1.	Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej : 
a)	od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 	310 zł 
b)	powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 	520 zł 
c)	powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 	620 zł 
2.	Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi pojazdu i rodzaju zawieszania stawki podatku określa załącznik Nr 1 do Uchwały. 
3.	Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t stawka 
	podatku wynosi 	720 zł. 
4.	Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 12 t. W zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik Nr 2 do uchwały. 
5.	Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t. I poniżej 12 t. , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
	prowadzoną przez podatnika podatku rolnego stawka podatku wynosi 	720 zł. 
6. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym mają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t. , z wyjątkiem związanych wyłącznie z produkcją rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od masy całkowitej zespołu pojazdów; do 36 t. włącznie i powyżej 36 t. z tym że w zależności od liczby osi, masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik Nr 3 do uchwały 
d)	
7.	Od autobusów w zależności od liczby miejsc do  siedzenia : 
a)	mniejszej niż 30 miejsc 	1.028zł 
b)	równej lub wyższej niż 30 miejsc 	1.235 zł 
8.0kreśla się wzory wykazów środków tran.sportov.~d1 '>\ brzmieniu określonym w załączniku Nr 4 do uchwały. 
§3 
Zwalnia się od podatku od środków transportowych samochody wykorzystane wyłącznie do potrzeb jednostek i zakładów budżetowych Urzędu Gminy i stanowiące ich własność. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§5 
Traci moc uchwała Nr III/14/2002 r. z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych. 
§6 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem 1.01. 2004 rok. 


