
UCHWAŁA NR XXIII/166/2020 

RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE 

z dnia 30 października 2020 r. 

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

terenie Gminy Godziesze Wielkie 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 10 ust.1 i 2, art. 12 ust.4 i art. 12b ust. 4 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r., 

poz. 1170 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1 Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych w wysokości: 

1)  od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony  włącznie - 672,00 zł 

b) powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie  - 732,00 zł 

c) powyżej 9,0 ton i poniżej 12,0 ton   - 792,00 zł 

2)  od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub 

  wyższej niż 12,0 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej  

 pojazdu i rodzaju zawieszenia- stawki podatkowe określa załącznik nr 1  

 do niniejszej uchwały 

3)   od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie 

  z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od  

 3,5 tony i poniżej 12,0 ton: 

a) od 3,5 tony do 9,0 ton włącznie  - 660,00 zł 

b) powyżej 9,0 ton i poniżej 12,0 ton   - 780,00 zł  

4)   od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie 

  z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 

 równej lub wyższej  niż 12,0 ton - stawki określa załącznik nr 2 do niniejszej 

 uchwały. 

5)   od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 

 dopuszczalną masę całkowitą od 7,0 ton i poniżej 12,0 ton, z wyjątkiem 

  związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 

 podatku rolnego: 
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a) od 7,0 ton do 10,0 ton włącznie   - 372,00 zł 

b) 10,0 ton i poniżej 12,0ton     - 408,00 zł 

6)   od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 

  dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12,0 ton, z wyjątkiem 

 związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 

  podatku rolnego – stawki podatkowe określa załącznik nr 3 do niniejszej            

 uchwały. 

7)   od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem                          

kierowcy: 

a) mniejszej niż 22 miejsca    - 912,00 zł 

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca  -2052,00zł 

§ 2Zwalnia się z podatku od środków transportowych  samochody i autobusy służące 

wyłącznie do dowozu uczniów do szkół. 

§ 3Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie. 

§ 41. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 

iwchodzi  w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku. 

2.  Uchwała podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Godzieszach 

Wielkich i we wsiach sołeckich. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

 
 

Mirosława Kobyłka 
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2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12,0 ton:

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

1 2 3 4

Dwie osie

12 13 876,00 924,00

13 14 912,00 1 020,00

14 15 1 080,00 1 428,00

15 1 428,00 1 884,00

Trzy osie

12 17 1 260,00 1 668,00

17 19 1 668,00 1 728,00

19 21 1 728,00 2 028,00

21 23 1 788,00 2 124,00

23 25 2 028,00 2 400,00

25 2 064,00 2 436,00

Cztery osie i więcej

12 25 1 800,00 2 064,00

25 27 2 052,00 2 316,00

27 29 2 148,00 2 580,00

29 31 2 532,00 3 276,00

31 2 556,00 3 276,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/166/2020
Rady Gminy Godziesze Wielkie 
z dnia 30 października 2020 r.
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4.Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12,0 ton

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

1 2 3 4

Dwie osie

12 18 876,00 900,00

18 25 1 068,00 1 524,00

25 31 1 668,00 1 776,00

31 2 064,00 2 544,00

Trzy osie i więcej

12 40 1 848,00 2 544,00

40 2 796,00 3 276,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/166/2020
Rady Gminy Godziesze Wielkie 
z dnia 30 października 2020 r.
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6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę

całkowitą równą lub wyższą niż 12,0 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością

rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

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

1 2 3 4

Jedna oś

12 18 432,00 480,00

18 25 504,00 696,00

25 696,00 1 356,00

Dwie osie

12 28 660,00 660,00

28 33 1 368,00 1 452,00

33 38 1 584,00 1 992,00

38 1 896,00 2 544,00

Trzy osie i więcej

12 38 1 428,00 1 668,00

38 1 668,00 1 932,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/166/2020
Rady Gminy Godziesze Wielkie 
z dnia 30 października 2020 r.
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UZASADNIENIE

do uchwały nr XXIII/166/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie

z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 na
terenie Gminy Godziesze Wielkie.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach

lokalnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.) rada gminy określa, w drodze uchwały,

wysokość stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy. Na podstawie art. 12

ust.4 tej ustawy Rada Gminy Godziesze Wielkie wprowadziła zwolnienie z podatku samochody i

autobusy służące wyłącznie do dowozu uczniów do szkół z uwagi na konieczność obniżenia

kosztów ich dowozu.

Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2021 r., zostały ogłoszone w 

obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r., ( M.P. 2020, poz. 673)

Na podstawie komunikatu Prezesa GUS z 15 lipca 2020 r. (M.P. z 2020 r., poz. 625) ceny towarów

i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2020 r. wzrosły o 3,9% w stosunku do pierwszych

sześciu miesięcy roku 2019. Stawki podatku od środków transportowych na 2021 rok w Gminie

Godziesze Wielkie podniesiono w stosunku do stawek obowiązujących w 2020 roku zgodnie z art.

20 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Uwzględniając powyższe podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.
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