
 

UCHWAŁA  Nr XII/81/2019 

RADY GMINY WIDUCHOWA 
 

z dnia 28 listopada 2019 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 2019 r. poz.506, 1309,1696 i 1815) oraz 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.) Rada Gminy Widuchowa 
uchwala, co następuje : 

 

          § 1.1.Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące 

na terenie Gminy Widuchowa : 

1) od  samochodów  ciężarowych,  o których  mowa  w  art. 8 pkt.  1  ustawy  o podatkach 

opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie -   784 zł., 

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie -       1.206 zł., 

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton -          1.546 zł.; 

 

2)  od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności 

od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek 

określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 

 
3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt. 3 ustawy o podatkach 

i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton 

do poniżej 12 ton -                    1.856 zł.; 

 
4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy o podatkach 

i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 

niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu rodzaju 

zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 
 

5)  od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 

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) - 1.572,00 zł .; 

 

6) od przyczep i naczep, o których  mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

(z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 

podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 

całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku 

Nr 3 do niniejszej uchwały; 

 

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt. 7 ustawy o podatkach opłatach lokalnych, o ilości 

miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 

a) mniejszej niż 22 miejsca -                   1.664,00 zł., 

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca -   2.300,00 zł. 

 

 



          § 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XV/155/2016 Rady 

Gminy Widuchowa z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek  podatku 

od środków transportowych. 

 

          § 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa 

 

          § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 



Załącznik  Nr 1 

      do Uchwały Nr XII/81/2019 

      Rady Gminy Widuchowa 

      z dnia 28 listopada 2019 r. 

 

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

 

Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita (w tonach) 

 

Stawka podatku  ( w złotych) 

Nie mniej niż 

 

Mniej niż 

 

Oś jezdna z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 

zawieszeniem  uznanym 

za równoważne 

Inne systemy zawieszenia 

osi jezdni 

Dwie  osie 

 

12 13 1932 2058 

13 14 1994 2148 

14 15 2026 2190 

15  2062 2260 

Trzy  osie 
 

12 17 2070 2240 

17 19 2106 2288 

19 21 2148 2342 

21 23 2204 2400 

23 25 2252 2698 

25  2298 2724 

Cztery osie i więcej 

 

12 25 2206 2358 

25 27 2284 2458 

27 29 2356 2850 

29 31 2766 3208 

31  2772 3208 

 



Załącznik  Nr 2 

      do Uchwały Nr XII/81/2019 

      Rady Gminy Widuchowa 

      z dnia 28 listopada 2019 r. 

 

Stawki  podatku od środków transportowych  określonych w  § 1 ust. 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 z zawieszeniem 

Pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym 

za równoważne 

Inne systemy zawieszenia    

osi  jezdnych 

 

Dwie  osie 

 

12 18 2030 2170 

18 25 2068 2220 

25 31 2110 2276 

31  2408 2502 

 

Trzy  osie i więcej 

 

12 40 2224 2290 

40  2842 3238 

 



Załącznik  Nr 3 

      do Uchwały Nr XII/81/2019 

      Rady Gminy Widuchowa 

      z dnia 28 listopada 2019 r. 

 

Stawki  podatku od środków transportowych określonych w § 1 ust. 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 z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym 

za równoważne 

Inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych 

 

Jedna oś 

 

12 18 1728 1886 

18 25 1742 1902 

25  1760 1918 

 

Dwie osie 
 

12 28 1760 1918 

28 33 1792 1948 

33 38 1824 1978 

38  1862 2226 

 

 

Trzy osie i więcej 
 

12 38 1854 1978 

38  1918 2080 

 



                                                                              Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/81/2019 

        Rady Gminy Widuchowa 

        z dnia 28 listopada 2019 r. 

 

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

(Dz. U. z 2019 r. poz.1170 z późn. zm.) Rada Gminy  w drodze uchwały określa  wysokość stawek 

podatkowych. 

Roczna stawka  podatku nie może przekroczyć  maksymalnej stawki  ustalonej przez Ministra  

Finansów, Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek 

kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020r. (M.P.2019r. poz.738). 

W przypadku gdy górna granica stawki podatku od środków transportowych będzie niższa 

od odpowiedniej stawki minimalnej rada gminy obowiązana jest przyjąć stawki minimalne 

wynikające  z  Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 października 2019 r. 

(M.P. z 25 października  poz.1018).  

 

 

  


