
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Uchwała  Nr  XIII/95/2003 

Rady  Miejskiej  w  Karczewie 

 z dnia 30 grudnia 2003 roku 

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych  w 2004 roku. 

 

      Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  

12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U, z 2002r. Nr 9, poz.84) oraz ustawy z 

dnia 30 października 2002r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1683) Rada Miejska uchwala co następuje: 

 

§ 1 

W uchwale Nr XII/85/2003 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2004r. wprowadza się 

następujące zmiany: 

1)  w § 2 pkt. 2 ppkt. c  w pozycji: 

    - równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 31 ton kwotę   „2.460 zł.”  

      zmienia się na kwotę   „2.452,80 zł.” 

    - równej lub wyższej niż 31 ton  kwotę „2.480 zł.”  zmienia się na kwotę „ 2.452,80 zł.” 

2) w § 2 pkt. 4  ppkt. a 

- równej lub wyższej  niż 31 ton, ale mniejszej niż 36 ton  kwota  1.937,76zł., 

- powyżej 36 ton    1.950 zł.” 

 

   w § 2 pkt. 4 ppkt. b 

   -  wyższej niż 40 ton kwotę „2.550 zł” zmienia się  na kwotę „2.548,65 zł.” 

 

§  2 

 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi  Karczewa. 

 

§  3 

  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

        
      

   

       

 Przewodniczący  

         Rady Miejskiej w Karczewie 

                mgr inż. Waldemar Pawlik 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

 

 

 

Na podstawie art. 12b ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 Nr 96 poz. 874 i  

Nr 110 poz. 1039) zostały określone stawki minimalne podatku dla środków transportowych. 

Z uwagi, iż nastąpił błąd w ustawodawstwie tzn. stawki maksymalne podatku od środków 

transportowych w niektórych pozycjach były niższe od stawek minimalnych dlatego też 

wprowadzono poprawkę do ustawy w Dz. U. Nr 203  art. 55, która obliguje do zastosowania stawek 

minimalnych zgodnych z tabelą. 

W związku z powyższym należało wnieść poprawki do w/w pozycji. 


