
RADA MiEJSKA 
W Nowym MialO'''''czku 

UCHWAŁA NR 11/12/2018 
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU 

z dnia 1 O grudnia 2018 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj . Dz.U. z 2018r. 
poz. 994 ze zm.), art.! O ust.! ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - (tj. Dz. U. 
z 20 18r. poz.1445 ze zm.) uchwala się, co następuje : 

§1. 

Stawki podatku od środków transportowych rocznie wynoszą: 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie - 397,00 zł 

b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie - 477,00 zł 

c) powyżej 9 t i poniżej 12 t - 555,00 zł 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności 
od liczby osi , dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia - stawki podatkowe określa 
załącznik nr 1 do uchwały, 

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t - 1.081,00 zł, 

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby 
osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia - stawki podatkowe określa załącznik nr 
2 do uchwały 

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
od 7 t i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego - 317,00 zł, 

6) od przyczepy lub naczepy z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju 
zawieszenia - stawki podatkowe określa załącznik nr 3 do uchwały, 

7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 

a) mniejszej niż 22 miejsca - 986,00 zł 

b) równej lub większej n iż 22 miejsca - 1.749,00 zł 

§ 2. 

Traci moc uchwała Nr XXXVI/228/20 17 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 listopada 2017r. 
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza s ię Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Miasteczko. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2019r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

Anaun '·K'''..,.v. 
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Załącznik Nr l do uchwały Nr Il/12/2018 

Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku 

z dnia 10 grudnia 2018 r. 

Stawki podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie 
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton. 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w Stawka podatku (w złotych) 
tonach) 

nie mniej niż mniej nlZ oś jezdna (osie jezdne) z zwieszeniem pneumatycznym inny system 
lub zwieszeniem uznanym za równoważne zawieszenia osi 

jezdnych 
Dwie osie 

12 13 37800 38700 
13 14 387,00 63600 
14 15 636,00 88800 
15 888,00 2.064,00 

Trzy osie 
12 17 30700 57300 
17 19 39800 81100 
19 21 811 ,00 1.051,00 
21 23 1.051 00 1.61200 
23 25 1.61200 2.54200 
25 1.612,00 2.542,00 

Cztery osie i więcej 
12 25 1.051,00 1.062,00 
25 27 1.062,00 1.66800 
27 29 1.668,00 2.62500 
29 3 l 2.62500 2.758,00 
31 2.625,00 2.758,00 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III12/20 18 

Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku 

z dnia 10 grudnia 2018 r. 

Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanych 
do użytkowania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 

równej lub wyższej niż 12 ton. 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowi ta zespołu pojazdów : ciagnik Stawka podatku (w złotych) 
siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonachl 

nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zwieszeniem inny system 
pneumatycznym lub zawieszeniem zawieszenia 

uznanym za równoważne osi jezdnych 
Dwie osie 

12 18 31700 632 00 
18 25 430,00 76300 
25 31 1.27000 1.460,00 
31 1.382,00 2.122,00 

Trzy osie i więcej 

12 40 1.97800 2.12200 
40 2.736,00 2.758,00 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II112/2018 

Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku 

z dnia 10 grudnia 2018 r. 

Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton. 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: Stawkawka podatku (w złotych) 
naczepa/przyczepa + poiazd si lniko~~w tonacł1l 

nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem inny system 
pneumatycznym lub zaieszeniem uznanym zawieszenia osi 

za równoważne iezdnych 
Jedna oś 

12 18 23900 47900 
18 25 317,00 508,00 
25 508,00 907,00 

Dwie osie 
12 28 23900 492,00 
28 33 98600 1.35000 
33 38 1.350,00 1.591 00 
38 2.064,00 2.122,00 

Trzy osie i więcej 
12 38 1.081 00 1.497,00 
38 922,00 2.034,00 
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