U C H W A Ł A Nr XVII/209/03
Rady Miejskiej w Czechowicach Dziedzicach
z dnia 22 grudnia 2003r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na terenie Gminy Czechowice Dziedzice
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 , art.40 ust.1art.41 ust.1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U.Nr 142 poz. 1591 z 2002 ze zm.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych( Dz. U. Nr. 9 poz. 84 z 2002r. ze zm.)
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003r. w sprawie wysokości górnych
stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P Nr 51 poz.804),
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2003r. w sprawie stawek podatku od
środków transportowych obowiązujących w 2004r. (Dz.Urz.M.F. Nr 15 poz.83), oraz art.4 ust.1
ustawy z dnia 20 lipca 2000 o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U.Nr 62 poz.718 ze zm.)
Rada Miejska w Czechowicach Dziedzicach
uchwala :
§1
W uchwale Nr XVII/206/03 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 9 grudnia 2003
roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie
Gminy Czechowice-Dziedzice w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1/ w pkt 2 d zmienia się stawkę 2.453,00zł na stawkę 2.452,80zł
2/ w pkt 3 c zmienia się stawkę 1.938,00zł na stawkę 1.937,76zł
3/ w pkt 3 e zmienia się stawkę 2.549,00zł na stawkę 2.548,65zł
4/ w pkt 5 zmienia się stawkę 1.292,00zł na stawkę 1.291,07zł
§2
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi.
§3
Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie
gminy Czechowice-Dziedzice

§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Dopierała

Uzasadnienie do zmiany
W związku z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 12 grudnia 2003r.,
w którym zalecono nie zaokrąglać stawek podatkowych dotyczacych czterech przypadków, gdy
górna granica podatku jest niższa od odpowiedniej stawki minimalnej, należy dokonać zmiany
stawek gdzie zaokrąglono kwoty z groszy do pełnych złotych w uchwale Nr XVII/206/03 Rady
Miejskiej w Czechowicach Dziedzicach z dnia 9 grudnia 2003r.

