
 
 

UCHWAŁA NR XX/140/2020 
RADY GMINY W ŁUBNICACH 

z dnia 24 listopada 2020 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U. 2020r. poz. 713 i poz. 1378) art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz.U. 2019r. poz. 1170) w związku z pkt 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 
2020 w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M. P. z 2020r. 
poz. 673) i obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 8 października 2020 w sprawie stawek minimalnych 
podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r. (M. P. z 2020r. poz. 1002) Rada Gminy 
w Łubnice uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych w następującej wysokości: 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym że 
w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej stawki podatku określa Załącznik nr 
1 stanowiący integralną cześć niniejszej uchwały. 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z tym że 
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku 
określa Załącznik nr 2 stanowiący integralną część niniejszej uchwały. 

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu od 3,5 tony i poniżej 12 ton, z tym że w zależności od 
wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej stawki podatku określa Załącznik nr 3 stanowiący integralną 
część niniejszej uchwały. 

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, z tym że w zależności 
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa 
Załącznik nr 4 stanowiący integralną część niniejszej uchwały. 

5) od 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 
podatnika podatku rolnego, z tym że w zależności od wieku pojazdu stawki podatku określa Załącznik nr 
5 stanowiący integralną część niniejszej uchwały. 

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
równą lub wyższą poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej 
pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa Załącznik nr 6 stanowiący integralną część niniejszej 
uchwały. 
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7) od autobusu, z tym że w zależności od wieku pojazdu, liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy 
stawki podatku określa Załącznik nr 7 stanowiący integralną część niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubnice. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXX/145/2017 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2017r. poz. 4857). 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2021 r. 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Łubnicach 

 
 

Marian Baniak 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/140/2020 

Rady Gminy w Łubnicach 

z dnia 24 listopada 2020 r. 

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1 Uchwały 

Stawka podatku (w złotych) Wiek pojazdu  
i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) posiada katalizator, instalację 

gazową lub inne pozostałe 

do 10 lat włącznie 

powyżej 3,5 tony do 5,5 włącznie  561 622 

powyżej 5,5 tony do 9 włącznie 811 932 

powyżej 9 tony i poniżej 12  1118 1241 

powyżej 10 lat 

powyżej 3,5 tony do 5,5 włącznie  622 684 

powyżej 5,5 tony do 9 włącznie 932 1055 

powyżej 9 tony i poniżej 12  1241 1363 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/140/2020 

Rady Gminy w Łubnicach 

z dnia 24 listopada 2020 r. 

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 2 Uchwały 

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 

Dwie osie 

12 13 1485 1553 

13 14 1553 1515 

14 15 1615 1675 

15  1675 1743 

Trzy osie 

12 17 1864 1924 

17 19 1924 1985 

19 21 1985 2052 

21 23 2052 2114 

23 25 2235 2363 

25  2235 2363 

Cztery osie i więcej 

12 25 2485 2546 

25 27 2546 2607 

27 29 2607 2667 

29 31 2667 3046 

31  2734 3046 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/140/2020 

Rady Gminy w Łubnicach 

z dnia 24 listopada 2020 r. 

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 3 Uchwały 

Stawka podatku (w złotych) Wiek pojazdu  
i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) posiada katalizator, instalację 

gazową lub inne pozostałe 

do 10 lat włącznie 

powyżej 3,5 tony do 5,5 włącznie  992 1363 

powyżej 5,5 tony do 9 włącznie 1118 1241 

powyżej 9 tony i poniżej 12  1363 1492 

powyżej 10 lat 

powyżej 3,5 tony do 5,5 włącznie  1055 1182 

powyżej 5,5 tony do 9 włącznie 1241 1363 

powyżej 9 tony i poniżej 12  1492 1615 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/140/2020 

Rady Gminy w Łubnicach 

z dnia 24 listopada 2020 r. 

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 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 (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia osi jezdnych 

Dwie osie 

12 18 1743 1864 

18 25 1864 1985 

25 31 1985 2114 

31  2235 2356 

Trzy osie i więcej 

12 40 2175 2235 

40  2485 3049 
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/140/2020 

Rady Gminy w Łubnicach 

z dnia 24 listopada 2020 r. 

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 5 Uchwały 

Stawka podatku (w złotych) Wiek pojazdu  
i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) posiada katalizator, instalację 

gazową lub inne pozostałe 

do 10 lat włącznie 

od 7 i poniżej 12  561 621 

powyżej 10 lat 

od 7 i poniżej 12 621 684 
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/140/2020 

Rady Gminy w Łubnicach 

z dnia 24 listopada 2020 r. 

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 6 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 (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia osi jezdnych 

Jedna osi 

12 18 742 869 

18 25 869 992 

25  992 1118 

Dwie osie 

12 28 869 992 

28 33 1118 1241 

33 38 1492 1615 

38  1615 2106 

Trzy osie i więcej 

12 38 1743 1780 

38  1864 1985 
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Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XX/140/2020 

Rady Gminy w Łubnicach 

z dnia 24 listopada 2020 r. 

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 7 Uchwały 

Stawka podatku (w złotych) Wiek pojazdu  
i liczba miejsc do siedzenia posiada katalizator, instalację 

gazową lub inne pozostałe 

do 10 lat włącznie 

mniejszej niż 22 miejsca  992 1118 

równej lub wyższej niż 22 miejsca 1492 1615 

powyżej 10 lat 

mniejszej niż 22 miejsca  1118 1241 

równej lub wyższej niż 22 miejsca 1615 1743 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 9 – Poz. 6474


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Punkt 1
	Paragraf 1 Punkt 2
	Paragraf 1 Punkt 3
	Paragraf 1 Punkt 4
	Paragraf 1 Punkt 5
	Paragraf 1 Punkt 6
	Paragraf 1 Punkt 7

	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4

	Załącznik 1
	Załącznik 2
	Załącznik 3
	Załącznik 4
	Załącznik 5
	Załącznik 6
	Załącznik 7

		2020-12-01T15:16:20+0000
	Polska
	Mariusz Kościołek
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




