
Uchwała nr XXX/208/09
Rady Miejskiej w Pyzdrach

z dnia 30 października 2009 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 10 ust. 
1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych *(1) (tekst jednolity: Dz.U. 
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) Rada  Miejska  w Pyzdrach  uchwala co 
następuje:

§ 1

Roczne  stawki  podatku  od  środków  transportowych  na  terenie  gminy  i  miasta 
Pyzdry określa załącznik  do niniejszej uchwały.

§ 2

Podatnicy podatku od środków transportowych są zobowiązani uiszczać podatek bez 
wezwania, po uprzednim złożeniu deklaracji w kasie Urzędu Gminy i Miasta Pyzdry 
lub na rachunek Urzędu Gminy i Miasta  Pyzdry. 
Nr rachunku: 53 9681 0002 3300 0101 0016 0880

*(1)  Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących 
         dyrektyw Wspólnot Europejskich :

  1).  dyrektywy 92/106/EWG z dnia   7  grudnia  1992 r.  w sprawie ustanowienia 
wspólnych      
        zasad  dla  niektórych typów transportu  kombinowanego towarów między 
państwami    
        członkowskimi ( Dz. Urz.  WEL  368 z 17.12.1992), 

  2). dyrektywy 1999/62/WE  z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za 
    użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. 
WEL   
    187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – 
z  dniem  uzyskania  przez  Rzeczpospolitą  Polską  członkostwa  w  Unii  Europejskiej  –  dotyczą 
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.



§ 3

Traci moc uchwała Nr XXII/145/08 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 5 grudnia 
2008  roku  w  sprawie  określenia  wysokości   stawek   podatku  od  środków 
transportowych.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.

§ 5

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku 
Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego,  nie  wcześniej  jednak  niż  z  dniem 
1 stycznia 2010 r.
Uchwała  podlega  podaniu  do  publicznej  wiadomości  poprzez  rozplakatowanie 
obwieszczeń  w  miejscach  publicznych  na  tablicy  ogłoszeń   w  Urzędzie  Gminy 
i Miasta.

Przewodniczący
 Rady Miejskiej

        / - / Mieczysław Podlewski


