
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na terenie Miasta Przemyśla
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Wejście w życie:
1 stycznia 2023 r.

UCHWAŁA Nr 193/2022
RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU

z dnia 1 grudnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na
terenie Miasta Przemyśla

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Przemyślu uchwala, co następuje:

1) W § 1 pkt 2 zmianie ulega stawka dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej
nie mniejszej niż 29 ton i mniejszej niż 31 ton, o czterech i więcej osiach jezdnych, innym systemie
zawieszenia osi jezdnych z kwoty 2.360,00 zł na kwotę 2.630,00 zł,

2) W § 1 pkt 2 zmianie ulega stawka dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej
większej niż 31 ton, o czterech i więcej osiach jezdnych, innym systemie zawieszenia osi jezdnych z
kwoty 2.370,00 zł na kwotę 2.730,00 zł,

§  1. W uchwale 169/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21 listopada 2022 r. (Dz. Urz.
Podkarpackiego z 2022 r. poz. 4376) wprowadza się następujące zmiany:
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od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 1.925,00 zł

b) równej lub większej niż 22 miejsca - 2.475,00 zł.

3) § 1 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§  3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w
życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.


