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UCHWAŁA NR XXX/.........../20 

RADY MIASTA KOŚCIERZYNA 

z dnia 25 listopada 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/257/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2020r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok 

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019r. poz. 1170 z późn. zm.) oraz 
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych 
podatków i opłat lokalnych na 2021r. (M.P z 2020r. poz. 673) 

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku nr 2 uchwały Nr XXVIII/257/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2020r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok określa się stawkę 
podatku od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 36 ton 
o liczbie osi 2, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych na kwotę 2.600 zł. 

§ 2. Zmienia się treść § 1 ust. 1 pkt 7 ww. uchwały, który otrzymuje brzmienie „od autobusów, o których 
mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem 
kierowcy: 

a) mniejszej niż 22 miejsca 1.881 zł 

b) równej lub większej niż 22 miejsca 2.163 zł.” 

§ 3. . Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2021r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miasta Kościerzyna 

 
 

Helena Kaszubowska-Nitz 
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UZASADNIENIE

Zmiana niniejszej uchwały spowodowana została skorygowaniem stawki podatku dla ciągników siodłowych

i balastowych z innym systemem zawieszenia oraz doprecyzowanie zapisu dotyczącego miejsc siedzących

w autobusie.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 490A273D-49CF-411A-B300-B95774110D8A. projekt Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 2 Litera a
	Paragraf 2 Litera b

	Paragraf 3

	Załącznik

