
UCHWAŁA NR XXXVI/329/20 
RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE 

z dnia 18 grudnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę nr XXXIII/300/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

Na podstawie podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 10 ust.1 i art.12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) Rada Miejska w Wolinie uchwala  co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXIII/300/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 
z 2020 r. poz. 5155) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„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 wg tabeli nr 
2. 
tabela nr 2 

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 zawieszania osi 
jezdnych 

Dwie osie 
12 18 1050 1900 
18 25 1270 1900 
25 31 1310 1900 
31  1382 1900 

Trzy osie i więcej 
12 40 1700 2458 
40  2300 2500 

”; 

2) § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„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 wg tabeli nr 3. 
tabela nr 3 

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 zawieszania osi 
jezdnych 

1. 2. 3. 4. 
Jedna oś 

12 18 185 370 
18 25 262 503 
25  474 831 

Dwie osie 
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12 28  312  489 
28 33  908 1100 
33 38 1100 1600 
38  1703 2100 

Trzy osie i więcej 
12 38 922 1200 
38  922 1650 

”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Krzysztof Czach 
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Uzasadnienie

Art, 10 ust, 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z
2019r. poz. 1170) nadaje radom gmin uprawnienia do określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych w określonych granicach w drodze uchwały (górne granice stawek podano w obwieszczeniu
Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020r. - M.P. z 2020 r. poz. 673, zaś minimalne stawki podano
w obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2020r.
w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r. - M.P,
z 2020 r. poz. 1002.

Przedmiotowa uchwała ma na celu obniżenie części stawek określonych w uchwale nr XXXIII/300/20
Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 13 listopada 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych. Uwzględniono stanowisko zgłaszane przez lokalnych przedsiębiorców z branży
transportowej dotyczące konieczności obniżenia części stawek podatku przyjętych na rok 2021 r. w związku
z pogorszeniem się ich sytuacji materialnej z powodu pandemii koronawirusa. Obniżenie stawek pozwoli
również uniknąć zmiany miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez podatników realizujących
dotychczas ten obowiązek na terenie Gminy Wolin.

Zaproponowane niniejszą zmianą stawki na rok 2021 ustalono, po przeprowadzeniu analizy wpływów
z tytułu podatku od środków transportowych oraz uwzględniając trudną sytuację finansową podatników.
Regulacji stawek podatku dokonano w poszczególnych kategoriach jak poniżej.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych, w uzasadnionych przypadkach akty normatywne, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą
wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga
natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego
nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku
urzędowym.

Powyższe okoliczności uzasadniają wejście w życie niniejszej uchwały z dniem 1 stycznia 2021 r. tj.
wraz z wejściem w życie uchwały nr XXXIII/300/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 13 listopada 2020r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
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