
UCHWAŁA NR 176/XXIV/2016
RADY GMINY KROCZYCE

z dnia 12 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 163/XXIII/2016 Rady Gminy Kroczyce z dnia 14 listopada 2016r. w 
sprawie podatku od środków transportowych, obowiązującego na terenie Gminy Kroczyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 716), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 296) oraz Obwieszczenia 
Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat 
lokalnych w 2017r. (M.P. z 2016 r. poz. 779),

Rada Gminy Kroczyce

uchwala

§ 1. W §1 Uchwały Nr 163/XXIII/2016 Rady Gminy Kroczyce z dnia 14 listopada 2016r.  w sprawie 
podatku od środków transportowych, obowiązującego na terenie Gminy Kroczyce, wprowadza się następujące 
zmiany:

1. W  pkt 1 lit. b po słowach „ilości osi” dopisuje się „oraz dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu”;

2. W tabeli znajdującej się w pkt 2 lit. a:

- w wierszu „ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton włącznie” skreśla się słowa: „ciągniki o 
dopuszczalnej masie całkowitej”;

- w wierszu „ciągniki o dopuszczalnej masie powyżej 7 ton i poniżej 12 ton” skreśla się słowa: „ciągniki o 
dopuszczalnej masie”;

3. W pkt 3 lit a i b po słowach „masę całkowitą” dopisuje się „zespołu pojazdów”;

4. W tabeli znajdującej się w pkt 3 lit. b po słowach „dopuszczalna masa całkowita” dopisuje się „zespołu 
pojazdów”

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Kroczyce
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