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Poz. 48
UCHWAŁA NR XXIV/179/20
RADY GMINY DOBRA
z dnia 30 grudnia 2020 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/167/20 Rady Gminy Dobra z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie
ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dobra.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8, art. 40, 41 i 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), oraz art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.1170), obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 r.
(M.P z 30 lipca 2020 r. poz. 673) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2020 r.
w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 roku (M. P. z 26
października 2020 r., poz. 1002)
Rada Gminy Dobra uchwala co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany § 1 w załączniku nr 1 pkt. 7 Uchwały Nr XXIII/167/20 Rady Gminy Dobra
z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie
Gminy Dobra w brzmieniu:
„7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 22 miejsca – 500,00 zł
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca – 900,00 zł ”.
§ 2. Pozostałe ustalenia wymienionej Uchwały nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od dnia 01 stycznia 2021 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Dobra
Jan Palki

