
UCHWAŁA NR XVII/138/2019
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych od 2020 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz.5061) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz.11702)Rada Miejska w Nowej Dębie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następującą wysokość stawek podatku od środków transportowych od 2020 roku:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 680,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.112,00 zł,
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.339,00 zł,

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton, 
zgodnie z załącznikiem nr 1,

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony a poniżej 12 ton - 
1.545,00 zł,

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, zgodnie 
z załącznikiem nr 2,

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego:
a) od 7 ton do 10 ton włącznie - 1.030,00 zł,
b) powyżej 10 ton a poniżej 12 ton - 1.236,00 zł,

6) od przyczepy lub naczepy, 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, zgodnie z załącznikiem nr 3,

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca w wysokości - 814,00 zł,
b) równej lub większej niż 22 miejsca w wysokości - 1.360,00 zł.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIV/129/2015 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 26 listopada 2015 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych od 2016 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba.
§ 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej.

Id: 2213FD69-7C19-405E-89F4-06C687ACFA93. Podpisany Strona 1



§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 2020 roku.

 

I Wiceprzewodniczący Rady

Tomasz Wolan

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. z 2019 r. poz.1309, poz. 1696, poz.1815
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. z 2018 r. poz.2244
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nie mniej niż mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 

równoważne

inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych

12 13 108,00 153,00
13 14 153,00 422,00
14 15 422,00 595,00
15 595,00 1346,00

12 17 153,00 266,00
17 19 266,00 546,00
19 21 546,00 708,00
21 23 708,00 1091,00
23 25 1091,00 1694,00
25 1091,00 1694,00

12 25 708,00 718,00
25 27 718,00 1120,00
27 29 1120,00 1778,00
29 31 1778,00 2637,00
31 1778,00 2637,00

       Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/138/2019
                   Rady Miejskiej w Nowej Dębie
                   z dnia 27 listopada 2019 r.

Cztery osie i więcej

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Dwie osie

Trzy osie
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nie mniej niż mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 

równoważne

inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych

12 18 32,00 41,00
18 25 286,00 517,00
25 31 603,00 989,00
31 1518,00 2084,00

12 40 1340,00 1852,00
40 1852,00 2740,00

   Załącznik nr 2 do Uchwały Nr  XVII/138/2019
                       Rady Miejskiej w Nowej Dębie
                        z dnia 27 listopada 2019 r.

Dwie osie

Trzy osie i więcej

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: ciągnik 

siodłowy + naczepa, ciągnik 
balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)
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nie mniej niż mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 

równoważne

inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych

12 18 10,00 28,00
18 25 192,00 344,00
25 344,00 604,00

12 28 227,00 333,00
28 33 669,00 914,00
33 38 914,00 1388,00
38 1236,00 1827,00

12 38 728,00 1014,00
38 1014,00 1377,00

Jedna oś

Dwie osie

Trzy osie i więcej

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII/138/2019
             Rady Miejskiej w Nowej Dębie
             z dnia 27 listopada 2019 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + 

pojazd silnikowy (w tonach)
Minimalna stawka podatku (w złotych)
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