
UCHWAŁA NR IX/89/2015
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/269/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012 roku 
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 (Dz.U. z 2015 r., poz. 
1515) i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 849 ze 
zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/269/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012 roku w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych zmienia się:

1) § 1 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy mniejszej niż 22 miejsca:

a) wyposażonego w katalizator spalin:  970,00 zł;

b) niewyposażonego w katalizator spalin:  1158,00 zł;”;

2) § 1 ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy równej lub większej niż 22 miejsca:

a) wyposażonego w katalizator spalin:  1948,00 zł;

b) niewyposażonego w katalizator spalin:  2133,00 zł;”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2016r.
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr IX/89/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 roku

Niniejsza uchwała wynika z ustawy z dnia 25 czerwca 2015r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1045)

o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Powyższy przepis

wprowadza zmianę zapisu art. 10 ust. 1 pkt 7, który otrzymuje brzmienie:

„od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca – 1918,50 zł,

b) równej lub większej niż 22 miejsca – 2425,51 zł”

zamiast:

„od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc – 1.439,20 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.819,56 zł”.

Wymieniony przepis wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. Mając na uwadze

kompetencje rady miejskiej do określania wysokości stawek podatku od środków transportowych z

uwzględnieniem podziału tych środków wskazanego w art. 10 ustawy o podatkach i opłatach

lokalnych, powstaje konieczność zmiany dotychczas obowiązujących stawek na określone w

niniejszym projekcie.

W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.
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