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1971 
 

UCHWAŁA NR XXV/314/08 
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE 

 
z dnia 27 listopada 2008r. 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych dla Gminy Gubin  

o statusie miejskim 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 
i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, 

poz. 844 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące roczne stawki po-
datku od środków transportowych na terenie Gminy 
Gubin: 



 

 

 


