UCHWAŁA NR XIX/223/2015
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 25 listopada 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. na 2013 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.)
uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVI/400/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 października
2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na
terenie miasta Gorzowa Wlkp. na 2013 rok (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2012 r. poz. 2020),
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: "7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do
siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca - 600 zł
b) równej lub większej niż 22 miejsca - 990 zł"
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady
Miasta
Robert Surowiec

1) Niniejsza

ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot
Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych
typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L
368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych
typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia
aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą
Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej - wydanie specjalne.
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