
UCHWAŁA NR XXVII/181/20 
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA 

z dnia 7 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XI/74/15 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie 
określenia 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 2020r. 
poz. 713 ze zm.) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
2019 poz. 1170) Rada Miejska Wąsosza uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XI/74/15 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia 
stawek podatku od środków transportowych zmienionej uchwałą nr XII/87/15 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 
10 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/74/15 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 10 listopada 2015r. 
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zmienionej uchwałą nr XXVI/177/20 
Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/74/15 Rady Miejskiej 
Wąsosza z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 
wprowadza się następujące zmiany: 

1. §1 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do 
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub 
wyższej niż 12 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 

dwie osie 
12 31 548 899 
31  1382 1895 

trzy osie i więcej 
12 40 1219 1685 
40  1685 2493 

2. §1 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: Od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem 
silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 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  

jedna oś 
12 25 313 313 
25  313 549 

dwie osie 
12 28 206 303 
28 33 600 832 
33 38 832 1263 
38  1124 1663 

trzy osie i więcej 
12 38 662 922 
38  922 1253 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2021r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Wąsosza 

 
 

Wiesław Stolicki 
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Uzasadnienie

Zmiana stawek podatku od środków transportowych ma na celu objęcie podatkiem większej ilości
podatników wskutek zwiekszenia ilości grup podatkowych, a co za tym idzie zwiększenia wpływów
z podatku od środków transportowych do budżetu gminy.
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