
UCHWAŁA NR III/6/2010  

RADY GMINY W BEJSCACH  

z dnia 15 grudnia 2010 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 

r. i zwolnień w tym podatku.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 

roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/, art.10 ustawy 

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 ze

zmianami/, Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic 

stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. /MP. Nr 55, poz. 755/, Obwieszczenia

Ministra Finansów z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków 

transportowych obowiązujących w 2011 r. /MP. Nr 75 poz. 950/ oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 

2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów 

prawnych /Dz. U. z 2007 roku Nr 68, poz. 449 ze zmianami/ uchwala się co następuje

§ 1. 

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych w 2011 roku na podstawie art. 12,

ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych autobus szkolny 

„Gimbus” – Autosan Ty 09094 nr rej. TKA K388 stanowiący własność Gminy.  

§ 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się przepisy ustawy z dnia 12

stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. 

zm.). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie na rok 

podatkowy 2011. 

U Z A S A D N I E N I E 

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy 

określa wysokość stawek podatku od środków transportowych. Roczna stawka podatku od 

środków transportowych nie może przekroczyć górnej stawki przewidzianej dla danej grupy 

środków transportowych i równocześnie dla niektórych grup środków transportowych nie może

być niższa od stawek minimalnych określonych w załączniku do ustawy. Na rok 2011 proponuje

się zachowanie konstrukcji uchwały obowiązującej w roku 2010 tj. określenie w załączniku 

stawek podatku od środków transportowych, poprzez zróżnicowanie stawek podatku dla 

pojazdów wyprodukowanych przed 2001 rokiem oraz w 2001 i później jak również ze względu 

na oś jezdną (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne z zachowaniem przedziałów DMC. 

1) Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok 

zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

2) Roczne stawki podatku są zróżnicowane ze względu na rok produkcji dla pojazdów 

wymienionych w punktach 1.1 do 1.3; 3.1 do 3.2; 5.1 do 5.2 i 6.1 do 6.3 załącznika. 
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