
UCHWAŁA NR XXIV/172/20 
RADY GMINY NOWE OSTROWY 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) i art. 10 ust. 1, 
art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1170) Rada Gminy Nowe Ostrowy uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wysokość stawek rocznych podatku od środków transportowych: 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, 
z tym, że w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu stawki podatku określa załącznik nr 
1 do niniejszej uchwały; 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym że 
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki 
podatku określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton stawki 
podatku określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały; 

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton 
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki 
podatku określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały; 

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie 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 określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały; 

6) od przyczepy lub naczepy, 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, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy 
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały; 

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy stawki podatku 
określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe wykorzystywane w celu 
wykonywania zadań gminy w zakresie dowozu dzieci do szkół. 

§ 3. Zwolnienie o którym mowa w § 2 nie dotyczy środków transportowych wymienionych 
w art. 8 pkt. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1170) oraz środków transportowych przeznaczonych na potrzeby prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XIV/88/19 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 27 listopada 2019 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego z 2019 r. poz. 7175). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Nowe Ostrowy 

 
 

Jacek Olesiński 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/172/20 

Rady Gminy Nowe Ostrowy 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

Stawki podatku od środków transportowych określonych w § 1 pkt. 1 uchwały 

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu 
(w tonach) Stawka podatku (w złotych) 

 
Powyżej  3,5 do 5,5 włącznie 680 

 
Powyżej 5,5 do 9 włącznie 950 

 
Powyżej 9  i poniżej 12 1230 

  

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Nowe Ostrowy 

 
 

Jacek Olesiński 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/172/20 

Rady Gminy Nowe Ostrowy 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

Stawki podatku od środków transportowych określonych w § 1 pkt. 2 uchwały 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 

 
Dwie osie 

12 13 1290 1400 
13 14 1510 1640 
14 15 1540 1670 
15  1570 1750 

Trzy osie 
12 17 1640 1750 
17 19 1730 1940 
19 21 2120 2240 
21 23 2290 2430 
23 25 2400 2550 
25  2520 2740 

Cztery osie i więcej 
12 25 2270 2430 
25 27 2520 2690 
27 29 2750 2980 
29 31 2870 3090 
31  2920 3090 

  

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Nowe Ostrowy 

 
 

Jacek Olesiński 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/172/20 

Rady Gminy Nowe Ostrowy 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

Stawki podatku od środków transportowych określonych w § 1 pkt. 3 uchwały 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu 
pojazdów (w tonach) Stawka podatku (w złotych) 

 
Od  3,5 i poniżej 12 1030 

  

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Nowe Ostrowy 

 
 

Jacek Olesiński 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/172/20 

Rady Gminy Nowe Ostrowy 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

Stawki podatku od środków transportowych określonych w § 1 pkt. 4 uchwały 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: 

Ciągnik siodłowy + naczepa, 
Ciągnik balastowy + przyczepa  

(w tonach) 

 
Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 

 
Dwie osie 

12 18 940 1100 
18 25 1020 1190 
25 31 1540 2180 
31  2220 2410 

 
Trzy osie i więcej 

12 40 2030 2240 
40  2750 3070 

  

  

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Nowe Ostrowy 

 
 

Jacek Olesiński 
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/172/20 

Rady Gminy Nowe Ostrowy 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

Stawki podatku od środków transportowych określonych w § 1 pkt. 5 uchwały 

 
Dopuszczalna masa całkowita  

(w tonach) 
Stawki podatku (w złotych) 

 
Od 7 i poniżej 12 280 

  

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Nowe Ostrowy 

 
 

Jacek Olesiński 
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/172/20 

Rady Gminy Nowe Ostrowy 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

Stawki podatku od środków transportowych określonych w § 1 pkt. 6 uchwały 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: 
Naczepa/przyczepa + pojazd 

silnikowy (w tonach) 

 
Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż Mniej niż 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
 

Jedna oś 
12 18 380 430 
18 25 440 490 
25  500 800 

 
Dwie osie 

12 28 580 740 
28 33 950 1240 
33 38 1230 1770 
38  1690 2230 

 
Trzy osie i więcej 

  12 38 1100 1390 
   38  1400 1840 

  

  

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Nowe Ostrowy 

 
 

Jacek Olesiński 
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Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIV/172/20 

Rady Gminy Nowe Ostrowy 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

Stawki podatku od środków transportowych określonych w § 1 pkt. 7 uchwały 

Liczba miejsc do siedzenia  
poza miejscem kierowcy Stawka podatku (w złotych) 

 
mniejsza niż 22 miejsca 1280 

 
równa lub większa niż 22 miejsca  1780 

  

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Nowe Ostrowy 

 
 

Jacek Olesiński 
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 10  ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) Rada Gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od
środków transportowych, z tym, że stawki te nie mogą przekraczać górnych granic stawek kwotowych
ustalonych w ustawie.

Górne granice stawek kwotowych określone w art. 10 ust 1 ww. ustawy, obowiązujące w danym
roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym
wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym
stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wskaźnik cen, o którym mowa powyżej, został ustalony na podstawie Komunikatu Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 625). Zgodnie z
powyższym komunikatem wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 r. w
stosunku do I półrocza 2019 r. wyniósł 103,9 (wzrost cen o 3,9 %).

Na podstawie ww. komunikatu Minister Finansów ogłosił w Obwieszczeniu z dnia 23 lipca 2020 r.
górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M.P. z 2020 r. poz. 673).

Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2020 r. w
sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 roku
zostało opublikowane w Monitorze Polskim z dnia 26 października 2020 r. poz. 1002. Ww.
obwieszczenie zawiera stawki minimalne podatku od środków transportowych obowiązujące w 2021
roku.

Ww. projekt uchwały został zaopiniowany przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w
Warszawie.

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i
osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się
również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy
jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi
polskiemu.

Biorąc powyższe pod uwagę, uznaje się za zasadne podjęcie przedmiotowej uchwały.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Nowe Ostrowy

Jacek Olesiński 
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