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Poz. 2992
UCHWAŁA NR XIV/250/2015
RADY MIASTA KIELCE
z dnia 8 października 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze. zm.1)), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 849 ze zm.2)) uchwala się co następuje:
§ 1. 1. W uchwale Nr XLIII/1023/2009 Rady Miasta Kielce z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych zmienionej uchwałą Nr XVIII/408/2011 z dnia
17 listopada 2011r. wprowadza się następujące zmiany:
2. § 1 ust. 1 pkt 4) otrzymuje brzmienie:
„4) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca

- 1330 zł,

b) równej lub większej niż 22 miejsca

- 1680 zł.”.

2. § 1 ust. 2 pkt 3) otrzymuje brzmienie:
„od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca

- 1200 zł,

b) równej lub większej niż 22 miejsca

- 1510 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, jednak nie wcześniej niż z dniem
1 stycznia 2016r.
Przewodnicząca Rady Miasta

Joanna Winiarska

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz.379 i poz.
1072 oraz z 2015 r. poz. 1045
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774 i poz. 1045

