
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/317/20 

RADY GMINY JASIENICA 

z dnia 15 grudnia 2020 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. 

w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M.P. z 2020 r. 

poz. 673), Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2020 r. 

w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r. (M.P. z 2020 r. 

poz. 1002) 

Rada Gminy Jasienica 

uchwala: 

§ 1. Określić wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2021: 

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton: 

Dopuszczalna masa całkowita 
Stawka podatku w złotych 

powyżej do 
3,5   5,5 włącznie 386 
5,5   9,0 włącznie 1 392 
9,0  poniżej 12 1 497 

b) od samochodów ciężarowych o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton: 

Dopuszczalna masa całkowita 
Stawka podatku w złotych 

nie mniej niż mniej niż 

2 osie 

12 15 2 055 
15  2 187 

3 osie 

12 21 2 252 
21  2 453 

4 osie i więcej 

12 29 2 863 
29  3 238 

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

o dopuszczalnej  masie całkowitej zespołu pojazdów: 
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a) od 3,5 ton i poniżej 12 ton: 

Dopuszczalna masa całkowita 
Stawka podatku w złotych 

od do 
3,5   7 włącznie 1 128 

powyżej 7  poniżej 12 1 416 

b) równej lub wyższej niż 12 ton: 

Dopuszczalna masa całkowita 
Stawka podatku z złotych 

nie mniej niż mniej niż 
2 osie 

12 25 2 055 
25 31 2 197 
31  2 502 

3 osie i więcej 
12 37 2 502 
37  3 238 

3) od przyczep lub naczep, 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  557 zł. 

4) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą 

równą lub wyższą  niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 

przez podatnika podatku rolnego: 

Dopuszczalna masa całkowita w tonach 
Stawka podatku w złotych 

nie mniej niż mniej niż 
1 oś 

12 25 596 
25  769 

2 osie 
12 33 1 167 
33 38 1 777 
38  2 318 

3 osie i więcej 

12  1 667 

5) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 

 Stawka podatku w złotych 

o liczbie miejsc mniejszej niż 22  994 
o liczbie miejsc równej lub wyższej niż 22   2 134 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Jasienica. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 2021 roku. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Czesław Machalica 
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