UCHWAŁA NR 96/XIII/2015
RADY MIEJSKIEJ W NAROLU
z dnia 22 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek od środków transportowych.
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. z 2015 r. poz. 1515), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.:
Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.), art. 9 pkt 9 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie
gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045) oraz Obwieszczenia Ministra Finnasów z dnia
7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. (M.P. z
2015 r. poz. 1029), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1484) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 87/XII/2015 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 7 b) uchwały, wyrazy "równej lub wyższej niż 22 miejsca" zastępuje się wyrazami "równej lub
większej niż 22 miejsca";
2) w załączniku nr 2 do uchwały, w tabeli określającej stawki podatku od środków transportowych dla ciągników
siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w wierszu pierwszym wyrazy "minimalna
stawka podatku w złotych" zastępuje się wyrazami ”stawka podatku w złotych";
3) w załączniku nr 3 uchwały, w tabeli określającej stawki podatku od środków transportowych dla przyczep i
naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12
ton, w wierszu pierwszym wyrazy "minimalna stawka podatku w złotych„ zastępuje się wyrazami ”stawka
podatku w złotych".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Narol.
§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i
wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady
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