UCHWAŁA NR XXIX/174/2021
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE
z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
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 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.), Obwieszczeniem 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) Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie

230,00 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

380,00 zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

455,00 zł

2. Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od
liczby osi:
a) dwie osie:
- od 12 ton do mniej niż 15 ton

510,00 zł

- od 15 ton

800,00 zł

b) trzy osie:
- od 12 ton do mniej niż 21 ton

832,00 zł

- od 21 ton

l 150,00 zł

c) cztery osie i więcej:
- od 12 ton do mniej niż 29 ton

1 030,00 zł

- od 29 ton

2 093,00 zł

3. Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia, o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi:
a) dwie osie:
- od 12 ton do mniej niż 15 ton

705,00 zł

- od 15 ton

1 590,00 zł

b) trzy osie:
- od 12 ton do mniej niż 21 ton

884,00 zł

- od 21 ton

l 994,00 zł

c) cztery osie i więcej:
- od 12 ton do mniej niż 29 ton

l 763,00 zł

- od 29 ton

2 831,00 zł

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
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a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton

380,00 zł

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton

506,00 zł

c) od 9 ton i poniżej 12 ton

633,00 zł

5. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż l2 ton, w zależności od
liczby osi:
a) dwie osie:
- od 12 ton do 36 ton włącznie

1 390,00 zł

- powyżej 36 ton

1 590,00 zł

b) trzy osie i więcej:
- od 12 ton do 36 ton włącznie

l 578,00 zł

- powyżej 36 ton do mniej niż 40 ton

2 182,00 zł

- od 40 ton

2 600,00 zł

6. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą z innym systemem zawieszenia, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi:
a) dwie osie:
- od 12 ton do 36 ton włącznie

1 900,00 zł

- powyżej 36 ton

2 328,00 zł

b) trzy osie i więcej:
- od 12 ton do 36 ton włącznie

2 182,00 zł

- powyżej 36 ton do mniej niż 40 ton

2 396,00 zł

- od 40 ton

2 700,00 zł

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

380,00 zł

8. Od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne, 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:
a) jedna oś:
- od 12 ton do 36 ton włącznie

455,00 zł

- powyżej 36 ton

506,00 zł

b) dwie osie:
- od 12 ton do36 ton włącznie

890,00 zł

- powyżej 36 ton

1 451,00 zł

c) trzy osie i więcej:
- od 12 ton do 36 ton włącznie

1 136,00 zł

- powyżej 36 ton

1 100,00 zł
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9. Od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia, 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:
a) jedna oś:
- od 12 ton do 36 ton włącznie

550,00 zł

- powyżej 36 ton

720,00 zł

b) dwie osie:
- od 12 ton do 36 ton włącznie

1 270,00 zł

- powyżej 36 ton

1 850,00 zł

c) trzy osie i więcej:
- od 12 ton do 36 ton włącznie

1 766,00 zł

- powyżej 36 ton

1 850,00 zł

10. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca

583,00 zł

b) równej lub większej niż 22 miejsc

1 000,00 zł

§ 2. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXVII/158/2020 Rady
Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 01 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Wojciech Wojdyński
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