
       UCHWAŁA NR XIV/71/2011
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
Z DNIA 15 GRUDNIA 2011 ROKU

w sprawie:  zmiany  uchwały  Nr  XIII/63/2011  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp.  
z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku. 

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. 
zm.)  oraz  art.  10  ustawy z  dnia  12 stycznia  1991 r.  o  podatkach i  opłatach 
lokalnych (tekst jedn. Dz. U. 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska 
Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§  1.  W  uchwale  Nr  XIII/63/2011  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp.  z  dnia  
10  listopada 2011 roku w sprawie określenia  wysokości  stawek podatku od 
środków transportowych oraz zwolnień od podatku dokonuje się następujących 
zmian:

1) w załączniku nr 2 do uchwały w wierszu dotyczącym grupy oznaczonej 
„Trzy osie i więcej” skreśla się wyrazy „i więcej”;

2) w załączniku nr 3 do uchwały w wierszu dotyczącym grupy oznaczonej 
„Trzy osie i więcej” skreśla się wyrazy „i więcej”.

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa  Wielkopolskiego  z  mocą  obowiązującą  od  dnia  
1 stycznia 2012 r.

Opracowała:
Dorota Figielek



Załącznik nr 2
do uchwały XIV/ 71 /2011 
Rady Miejskiej Borku Wlkp.
z dnia 15.12.2011 roku

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy

Liczba osi 
i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów: ciągnik 
siodłowy + naczepa, ciągnik 

balastowy + przyczepa
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż Mniej niż Os jezdna (osie jezdne 
z zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznawanym za 

równoważne)

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych

Dwie osie
12 18 950,00 960,00
18 25 1000,00 1010,00
25 31 1030,00 1050,00
31 1860,00 2120,00
Trzy osie 
12 40 1580,00 1890,00
40 1890,00 2790,00



Załącznik nr 3
do uchwały XIV/ 71 /2011
Rady Miejskiej Borku Wlkp.
z dnia 15.12.2011 roku

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 6 ustawy

Liczba osi 
i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów: 
naczepa/przyczepa 
+ pojazd silnikowy 

(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne
z zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznawanym za 

równoważne)

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych

Jedna oś
12 18 210,00 230,00
18 25 260,00 350,00
25 350,00 610,00
Dwie osie
12 28 320,00 370,00
28 33 670,00 930,00
33 38 930,00 1410,00
38 1260,00 1860,00
Trzy osie 
12 38 740,00 1030,00
38 1030,00 1400,00



Uzasadnienie do uchwały XIV/ 71 /2011
Rady Miejskiej Borku Wlkp.
z dnia 15 grudnia 2011 roku

w sprawie:  zmiany  uchwały  Nr  XIII/63/2011  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp.  
z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku. 

           Projekt uchwały dotyczy sprostowania omyłki,  w uchwale Rady 
Miejskiej  Borku  Wlkp.  Nr  XIII/63/2011  z  dnia  10  listopada  2011  roku  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
oraz  zwolnień  od  podatku,  polegającej  na  wykreśleniu  słowa  „ i  więcej”  
w załączniku nr 2 i 3 do uchwały w wierszu dotyczącym grupy oznaczonej 
„Trzy osie i więcej” .
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