
UCHWAŁA NR XVII/111/2019
RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 30 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę Nr XV/93/2019 Rady Gminy Krośnice z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków transportu obowiązujących na terenie Gminy 

Krośnice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U.2019.506 ze zm.), art. 10 ust. 1-3 oraz art. 20  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (t.j. Dz.U.2019.1170 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XV/93/2019 Rady Gminy Krośnice z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportu obowiązujących na terenie Gminy Krośnice wprowadza się 
zmiany w ten sposób, że § 1 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:"6.  Ciągniki siodłowe i balastowe 
przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy+naczepa, 

ciągnik balastowy+przyczepa (w tonach) 
Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym 

za równoważne

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych

DWIE OSIE
12 18 989,00 zł 1 837,00 zł
18 25 1 188,00 zł 1 978,00 zł
25 31 1 343,00 zł 2 121,00 zł
31 2 000,00 zł 2 486,00 zł

TRZY OSIE I WIĘCEJ
12 40 2 015,00 zł 2 486,00 zł
40 2 790,00 zł 3 217,00 zł

"

2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.
Dz.U.2019.1170 ze zm.) rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków
transportowych, z tym, że roczne stawki nie mogą przekroczyć stawek określonych przez Ministra
Finansów. Minister Finansów ogłosił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na
2020 rok w obwieszczeniu z dnia 24 lipca 2019 r. (M.P.2019.738).
W § 1 ust. 6 uchwały Nr XV/93/2019 Rady Gminy Krośnice z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie

określenia wysokości stawek podatku od środków transportu obowiązujących na terenie Gminy Krośnice
popełniono omyłkę w ten sposób, że stawkę podatku dla ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów nie mniej niż 12 ton do mniej niż 40 ton, o liczbie osi trzy i więcej, z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych, określono na kwotę 2 605,00 zł zamiast 2 486,00 zł.

W celu wyeliminowania omyłki przedkłada się projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportu.
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