
UCHWAŁA  NR 326/2013 

RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU  

 
z dnia 28 listopada 2013r. 

 
zmieniająca uchwałę Nr 311/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 października 2013r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.  

 

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

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594, poz.645) oraz art.10 ust.1 i 2 ustawy                   
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95 poz.613,              
Nr 96 poz.620, Nr 225 poz.1461, Nr 226 poz.1475; z 2011r. Nr 102 poz.584, Nr 112 poz.654, 
Nr 171 poz.1016 i Nr 232 poz.1378) - 

 
Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 

 
§ 1. W uchwale Nr 311/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 października 

2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
wprowadza się następująca zmianę – w załączniku do uchwały „Stawki podatku od środków 
transportowych” w ust.6 w tabeli w części „Stawka podatku (w złotych) – Inne systemy 
zawieszenia osi jezdnych” skreśla się oznaczenie „z 2013r.” 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2014. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 

 
do  uchwały Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia  28 listopada 2013r. zmieniającej uchwałę Nr 
311/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 października 2013r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych.  
 
 

W uchwale Nr 311/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 października 2013r.               
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w załączniku do 
uchwały „Stawki podatku od środków transportowych” w ust.6 w tabeli w części „Stawka 
podatku (w złotych) – Inne systemy zawieszenia osi jezdnych” znalazło się oznaczenie                   
„z 2013r.” pochodzące z projektu uchwały. Z uwagi na jego zbędność w tekście uchwały 
podatkowej podlega ono wykreśleniu. 
 Podjęcie przedmiotowej uchwały znajduje pełne uzasadnienie. 
 


