
Uchwała  Nr XVII/125/2007
Rady  Miejskiej  w  Karczewie
 z dnia 27 grudnia 2007 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych w 2008 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 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z poz. 
zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r.  w sprawie stawek 
podatku od środków transportowych obowiązujących  w  2008 r. (M. P. z dnia 19 
października 2007 r.   Nr 76 poz. 813) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 
2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 
2008 r.    (M. P. z dnia 3 sierpnia 2007 r. Nr 47 poz. 557) Rada Miejska w Karczewie 
uchwala, co następuje:

§ 1

W Załącznikach Nr 1,2,4,6,7 do Uchwały Nr XVI/108/2007 Rady Miejskiej w Karczewie z 
dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych w 2008 roku wprowadza się zmiany:

a) w załączniku Nr 1: słowa „Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej 
masie  całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton ( o których mowa w art. 8 pkt. 1 ustawy o 
podatkach i opłatach lokalnych)” zastępuje się na „Stawki podatku dla samochodów 
ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton ( o których 
mowa w art. 8 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)”

b) w załączniku Nr 2: 

- w pozycji dot. liczby osi dwie i dopuszczalnej masy całkowitej nie mniejszej niż 15 ton 
kwotę „1.124,00” zmienia się na kwotę „1.124,01”;

- w pozycji dot. liczy osi  cztery i więcej i dopuszczalnej masy całkowitej nie mniejszej niż 12 
ton, a większej niż 31 ton kwotę „1.484,00” zmienia się na „1.484,84” oraz kwotę „2.202,00” 
zmienia się na „2.202,84”;

- w pozycji dot. liczby osi cztery i więcej oraz dopuszczalnej masy całkowitej nie mniej niż 
31 ton kwotę „1.484,00” zmienia się na „1.484,84” oraz kwotę „2.202,00” zmienia się na 
„2.202,84”; 

c) w załączniku Nr 4: w pozycji dot. liczby osi trzy i więcej oraz dopuszczalnej masy 
całkowitej nie mniej niż 40 ton kwotę „2.288,00” zmienia się na „2.288,44”;



d) w załączniku Nr 6: w pozycji dotyczącej liczby osi dwie oraz dopuszczalnej masy 
całkowitej nie mniej niż 38 ton kwotę „1.526,00” zmienia się na kwotę „1.526,32”;

e) w załączniku Nr 7: słowa „Stawki podatku dla autobusów w zależności od wieku pojazdu, 
liczby miejsc do siedzenia oraz jego wpływu na środowisko (art.8 pkt.7 ustawy o podatkach i 
opłatach lokalnych)” zastępuje się słowami „Stawki podatku dla autobusów w zależności od 
liczby miejsc do siedzenia (art.8 pkt.7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)”.

§  2

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi  Karczewa.

§  3

Uchwała  podlega  publikacji  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Mazowieckiego  i 
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Uchwała obowiązuje w roku podatkowym 2008.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Karczewie
         mgr Danuta Żelazko
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Uzasadnienie

Konieczność dokonania zmiany w Uchwale Nr XVI/108/2007 Rady Miejskiej w Karczewie z 
dnia  11  grudnia  2007  r.  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków 
transportowych w 2008 roku wynika z podanych błędnych wysokości stawek niższych od 
minimalnych. 
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