
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/210/20 

RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie  wysokości stawek podatku od środków transportowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1170) Rada Miejska w Działoszynie uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych: 

1) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały od: 

a) samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, 

b) ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o 

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

c) przyczepy lub 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 po-

datnika podatku rolnego, 

d) autobusu  w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy; 

2) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej   masie 

całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton; 

3) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowa-

nego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 

równej lub wyższej niż 12 ton; 

4) zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały  od  przyczepy  lub naczepy,  które   łącznie z pojazdem 

silnikowym posiada dopuszczalną  masę całkowitą   równą  lub wyższą  niż 12 ton, z wyjątkiem związa-

nych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyn. 

§ 3. Traci moc uchwała  nr XVII/106/19 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 20 listopada 2019 r. w 

sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 6616). 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 30 listopada 2020 r.

Poz. 6434



§ 4. Uchwała  podlega  publikacji w  Dzienniku Urzędowym Województwa  Łódzkiego  i  wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 2021 r. 

  

 

Przewodniczący Rady  

Miejskiej w Działoszynie 

 

 

mgr inż. Kazimierz Środa 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/210/20 

Rady Miejskiej w Działoszynie 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

Rodzaj środka transportu Stawka podatku w zł 

1 2 

od samochodu ciężarowego o dopusz-

czalnej masie całkowitej: 

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony 

włącznie 

338,00 

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 842,00 

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1000,00 

od ciągnika siodłowego lub balastowego 

przystosowanego do używania łącznie z 

naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 

masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 

tony i poniżej 12 ton 

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 1084,00 

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1084,00 

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1084,00 

od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 

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

nych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 

rolnego 

 

598,00  

autobusu w zależności  od liczby miejsc 

do siedzenia poza miejscem kierowcy; 

o liczbie miejsc do siedzenia mniej-

szej niż 22 

1024,00 

o liczbie miejsc do siedzenia rów-

nej lub wyższej niż 22 

1902,00 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/210/20 

Rady Miejskiej w Działoszynie 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

Rodzaj środka transportu 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

 (w tonach) 
Stawka podatku w zł 

 

 
nie mniej niż 

 

 
mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) 

z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 

zawieszeniem uzna-

nym za równoważne 

 
inne systemy zawie-

szenia osi jezdnych 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
od samochodu ciężarowego  

o dopuszczalnej masie całko-

witej równej lub wyższej niż 

12 ton 

dwie osie 
12 ton 13 ton 898,00 970,00 
13 ton 14 ton 970,00 1034,00 
14 ton 15 ton 1034,00 1108,00 

15 ton  1108,00 1734,00 
trzy osie 

12 ton 17 ton 830,00 970,00 
17 ton 19 ton 898,00 1036,00 
19 ton 21 ton 970,00 1108,00 
21 ton 23 tony 1038,00 1404,00 

23 tony 25 ton 1404,00 2070,00 

25 ton  1404,00 2070,00 
Cztery osie i więcej 

12 ton 25 ton 1036,00 1176,00 
25 ton 27 ton 1176,00 1372,00 
27 ton 29 ton 1372,00 2144,00 
29 ton 31 ton 2144,00 3004,00 

31 ton  2144,00 3004,00 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/210/20 

Rady Miejskiej w Działoszynie 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

Rodzaj środka transportu 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + nacze-

pa, ciągnik balastowy+przyczepa 
(w tonach) 

 
Stawka podatku w zł 

 

 
nie mniej niż 

 

 
mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) 

z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 

zawieszeniem uzna-

nym za równoważne 

 
inne systemy zawie-

szenia osi jezdnych 

1 2 3 4 5 

 

 

 
od ciągnika siodłowego lub 

balastowego przystosowanego 

do używania łącznie z nacze-

pą lub przyczepą o dopusz-

czalnej masie całkowitej ze-

społu pojazdów równej lub 

wyższej niż 12 ton 

dwie osie 
12 ton 18 ton 482,00 578,00 
18 ton 25 ton 722,00 842,00 
25 ton 31 ton 842,00 1272,00 
31 ton  1878,00 2348,00 

trzy osie i więcej 

12 ton 40 ton 1684,00 2252,00 
40 ton  2252,00 3070,00 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/210/20 

Rady Miejskiej w Działoszynie 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

Rodzaj środka transportu 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa 

 + pojazd silnikowy (w tonach) 
Stawka podatku w zł 

 

 
nie mniej niż 

 

 
mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) 

z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 

zawieszeniem uzna-

nym za równoważne 

 
inne systemy zawie-

szenia osi jezdnych 

1 2 3 4 5 

 
od przyczepy lub naczepy, 

która łącznie 
 z pojazdem silnikowym po-

siada dopuszczalną masę cał-

kowitą równa lub wyższą niż 

12 ton z wyjątkiem związa-

nych wyłącznie z działalno-

ścią rolniczą prowadzoną 

przez podatnika podatku rol-

nego 

jedna oś 
12 ton 18 ton 324,00 348,00 
18 ton 25 ton 384,00 506,00 
25 ton  506,00 782,00 

dwie osie 

12 ton 28 ton 482,00 506,00 
28 ton 33 ton 782,00 1046,00 
33 ton 38 ton 1046,00 1676,00 
38 ton  1566,00 2142,00 

trzy osie i więcej 
12 ton 38 ton 938,00 1304,00 

38 ton  1304,00 1686,00 
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