
UCHWAŁA Nr 154/XXI/20
RADY GMINY POCZESNA

z dnia 29 października 2020 r.

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

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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ), art. 8, art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ), art. 4 ust. 1 oraz 
art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1461) w zw. z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. 
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 r. (M.P. z 2020 r. poz. 673) 
oraz obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 października 2020 r. 
w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 roku (M.P. 
2020 r. poz.1002)

Rada Gminy Poczesna uchwala:

§ 1. Określa się wysokość stawek w podatku od środków transportowych na rok 2021 według załączników 
od Nr 1 do Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwolnić z podatku od środków transportowych autobusy, bez względu na ilość miejsc siedzących 
wykorzystywanych dla potrzeb kultury fizycznej, sportu, turystyki oraz oświaty i wychowania nie służące do 
prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2021 roku.

 

Przewodnicząca Rady

mgr Iwona Choła
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          Podatek od środków transportowych na rok 2021:

762

659

wyprodukowane po roku 2011 lub posiadające certyfikat EURO 5 lub EURO 6

Samochody ciężarowe powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

wyprodukowane w 2011 roku i wcześniej

wyprodukowane po roku 2011 lub posiadające certyfikat EURO 5 lub EURO 6

Samochody ciężarowe powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

wyprodukowane w 2011 roku i wcześniej

wyprodukowane po roku 2011 lub posiadające certyfikat EURO 5 lub EURO 6

1 195

1 535wyprodukowane w  2011 roku i wcześniej

1 457

1 282

Stawki podatku ( w złotych)                        Rodzaj środka transportowego                                                                                                                                    Stawki podatku( w złotych)                                                                                                                                      

Samochody ciężarowe powyżej 3,5 tony do 5,5 tony  włącznie

od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 154/XXI/20

Rady Gminy Poczesna

z dnia 29 października 2020 r.
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 Podatek od środków transportowych na rok 2021:

Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita ( w tonach)
Stawki podatku ( w złotych )

od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.

2932

2932

2057

1297

831

1961

cztery osie i więcej

trzy osie jezdne

dwie osie jezdne

Inne systemy zawieszenia osi 

jezdnych

Oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym  lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne

1261

176

689

488

177

136

306

1557

689

488

2057

2057

1297

831

830

176

1261

819

630

306

1961

1261

819

630

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 154/XXI/20

Rady Gminy Poczesna

z dnia 29 października 2020 r.
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od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton.

Wyprodukowane po 2011 r.  lub 

posiadające certyfikat  EURO 5 

lub EURO 6 

Wyprodukowane w 2011 r. i 

wcześniej

 Podatek od środków transportowych na rok 2021:

Ciągnik siodłowy lub balastowy o dopuszczalnej 

masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton i 

poniżej 12 ton 

17021781

Ciągnik siodłowy lub balastowy o dopuszczalnej 

masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton do 7 

ton włącznie

15721702

Ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany 

do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  

Stawka podatku ( w złotych )

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 154/XXI/20

Rady Gminy Poczesna

z dnia 29 października 2020 r.
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nie mniej niż

12

18

25

31

12

40 2920

równej lub wyższej niż 12 ton

43

Inne systemy zawieszenia

52

597

1143

2257

31

25

18

1757

2144

od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania 

łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 

Podatek od środków transportowych na rok 2021:

dwie osie

           mniej niż

154940

Stawka  podatku  (  w złotych )

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + 

naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa 

(w tonach)	

Oś jezdna (osie jezdne) z 

zawieszeniem pneumatycznym  

lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne

trzy osie i więcej

698

332

2144

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 154/XXI/20

Rady Gminy Poczesna

z dnia 29 października 2020 r.

Id: 110EB65F-C9DA-499B-8B97-9A838552F4D4. Podpisany Strona 1



Nie mniej niż Mniej niż

12 18

18 25

25

12 28

28 33

33 38

38

12 38

38

Podatek od środków transportowych na rok 2021:

1. Od przyczepy i 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:

   -przyczepy lub naczepy wyprodukowane po 2011 r. -  460 zł.

   -przyczepy lub naczepy wyprodukowanej w roku 2011 r. i wcześniej  - 398 zł. 

2. Od przyczepy i 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: 

1608

1057

383

1057

763

262

dwie osie

Stawka podatku  ( w złotych )

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów: przyczepa/naczepa + 

pojazd silnikowy         ( w tonach )

jedna oś

Inne systemy zawieszenia osi 

jezdnych

Oś jezdna (osie jezdne) z 

zawieszeniem pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne

698

398

40

398

221

0

15931173

1173

2114

841

1608

trzy osie i więcej

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 154/XXI/20

Rady Gminy Poczesna

z dnia 29 października 2020 r.
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Autobusy o liczbie poniżej 22 

miejsc siedzących poza miejscem 

kierowcy

Autobusy o liczbie równej lub 

wyższej niż 22 miejsc siedzących 

poza miejscem kierowcy

                                                       - autobusy

                           Podatek od środków transportowych na rok 2021:

665

532

789

658

                  Stawki podatku  ( w złotych )

Autobusy wyprodukowane po 

2011 r. lub posiadające 

certyfikat EURO 5 lub EURO 6

Autobusy wyprodukowane w 

2011 r. i wcześniej

Autobusy o liczbie miejsc 

siedzących

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 154/XXI/20

Rady Gminy Poczesna

z dnia 29 października 2020 r.
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