
U C H W A Ł A  Nr XVII/95/07 

Rady Gminy w Bogorii 

z dnia 28 grudnia 2007 roku 

 
w sprawie: zmian do uchwały Nr XVI/82/07 Rady Gminy w Bogorii z dnia          

27 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych             

 

    
Na podstawie art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach             

i opłatach lokalnych1 / tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz.844 z póź. zm./  
Rada Gminy uchwala co następuje 

 

§ 1 
W uchwale Nr XVI/82/07 Rady Gminy w Bogorii z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w załączniku Nr 2 do 
uchwały pod nazwą „stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy” 
wprowadza się następujący zapis:                                                      
-dla pojazdów o dwóch osiach o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu nie mniej   
niż 31 ton z innym systemem zawieszenia osi jezdnych stawka podatku wynosi 1990 złotych. 
 

§ 2 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/82/07 z dnia 27 listopada 2007 roku w jednolitej treści 
stanowi załącznik  Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 3 
Traci moc uchwała Nr XXIX/260/05 Rady Gminy w Bogorii z dnia 29 listopada 2005 roku    
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień       
w tym podatku   
 

§ 4 
Wykonanie uchwały powierza  się Wójtowi Gminy. 
 

§ 5 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz 
zostaje podana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń                
w Urzędzie Gminy. 
Uchwała  ma zastosowanie do podatku należnego za 2008 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Zygmunt Madej 

 

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

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

2. dyrektywy 1999/62/WE a dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów 
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe /Dz. Urz. WE L 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. 

 



Załącznik Nr  1  
do uchwały Nr XVII/95/07 
Rady Gminy w Bogorii  
z dnia 28 grudnia 2007 

 

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 Oś jezdna /osie jezdne z 
zawieszeniem 
pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym 
za równoważne 
 

Inne systemy 
zawieszenia osi 
jezdnych 

Dwie 

 osie     

12 18      1650 1650 
18 31     1680 1950 
31                 1700  1990 

Trzy osie 

12 40   1700 1950 
40    1800           2550  

Cztery osie i więcej 

12 40   1700 1990 
40                1800           2550 
 


