
UCHWAŁA NR XXX/188/20 
RADY GMINY ŁAGIEWNIKI 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2021 r. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2020 r., poz. 713 ze zm.) w związku z art. 10 ust. 1,ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.) Rada Gminy Łagiewniki 
uchwala co następuje: 

§ 1.  

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki. 

§ 3.  

Traci moc uchwała nr XIV/84/19 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 31 października 2019 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym 
podatku w 2019 r. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Gminy Łagiewniki 

 
 

Dobromiła Szachniewicz 
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Załącznik do uchwały Nr XXX/188/20 

Rady Gminy Łagiewniki 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych 

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych: 

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu : 

1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  880,00 zł 

2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1469,00 zł 

3) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton   1763,00zł 
 

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 
12 ton wg poniższej tabeli : 

Dopuszczalna masa całkowita 
(w tonach) 

Stawka podatku 
(w złotych) 

 

 
nie mniej niż 

 

 
mniej niż 

Oś jezdna                           
z zawieszeniem 
pneumatycznym            
lub zawieszeniem 
uznanym za 
równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 
jezdnych  

1 2 3 4 

     Dwie osie 

12  13  109,00 320,00 
13  14 320,00 731,00 
14  15  731,00 1023,00 
15   1023,00 2258,00 

     Trzy osie  

12  17  320,00 764,00 
17  19  764,00 926,00 
19  21  926,00 1200,00 
21  23  1200,00 1835,00 
23  25  1835,00 2899,00 
25   1835,00 2899,00 

     Cztery osie i więcej 

12  25  1200,00 1216,00 
25  27  1216,00 1907,00 
27  29  1907,00 3036,00 
29  31  3036,00 3364,00 
31   3036,00 3364,00 

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

1) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton  1023,00 zł 

2) od 5,5 tony i poniżej 9 ton  1678,00 zł 

3) od 9 ton i poniżej 12 ton   2056,00 zł 
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4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą  lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton  według 
poniższej tabeli : 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:  
ciągnik siodłowy + naczepa, 

ciągnik balastowy +przyczepa (w tonach) 

 

Stawka podatku 
(w złotych) 

 

nie mniej  niż 

 

mniej niż 

 

włącznie do  

 

powyżej  

Oś jezdna                 
z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 
zawieszeniem 
uznanym za 
równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 
jezdnych  

Dwie osie 

12  18    105,00 158,00 
18  25    526,00 869,00 
25  31    1036,00 1657,00 
31   36   2569,00 2600,00 
   36  2695,00 3364,00 

      Trzy osie i więcej 

12   36   2277,00 2600,00 
 40   36  2857,00 3364,00 

40     2857,00 3364,00 

5. od przyczep i naczep, które z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 
7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego:   od 7 ton i poniżej 12 ton  1763,00 zł 

6. od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie 
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego według poniższej tabeli: 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:  
ciągnik siodłowy + naczepa, 

ciągnik balastowy +przyczepa (w tonach) 

 

Stawka podatku 
(w złotych) 

 

nie mniej  niż 

 

mniej niż 

 

włącznie do  

 

powyżej  

Oś jezdna                 
z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 
zawieszeniem 
uznanym za 
równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 
jezdnych  

      Jedna oś  

12  18    101,00 133,00 
18  25    373,00 594,00 
25     594,00 1021,00 

      Dwie osie  

12  28    499,00 581,00 
28  33    1120,00 1545,00 
33   36   1545,00 2056,00 
 38   36  1904,00 2600,00 

38     1904,00 2600,00 

      Trzy osie i więcej 

12   36   1248,00 1710,00 
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 38   36  1710,00 2334,00 
38     1710,00 2334,00 

7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 

1) mniej niż 22 miejsc   2081,00 zł 

2) równej lub wyższej niż 22 miejsc   2632,00 zł
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz., 1170) Rada
Gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że
nie mogą one przekroczyć stawek maksymalnych i nie mogą być niższe niż stawki minimalne.

Maksymalne stawki podatku od środków transportowych na rok 2021 zostały ogłoszone
w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2021 r. (M.P. z 2020 r., poz. 673).
Natomiast stawki minimalne podatku od środków transportowych na 2020 rok zostały określone
w załącznikach nr 1-3 do Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia
08 października 2020 r. sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych
obowiązujących w 2021 roku (M.P. z 2020, poz. 1002).

Zaproponowane w uchwale stawki podatku od środków transportowych ulegają corocznie zmianie
na następny rok podatkowy uwzględniając wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie
pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie,
w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego .

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2020 r.
(M.P. z 2020, poz. 625), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu
2020 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2019 r. wyniósł 103,9 %(wzrost cen o 3,9 %).

Proponowane stawki podatku od środków transportowych wzrosły średnio o 3,9% w stosunku do
stawek obowiązujących w roku 2020 i zaokrąglone w górę do pełnych groszy.
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