
Załącznik nr  3 

Do Uchwały 

Nr 240/ XXXVIII/2005 

Rady Gminy w Janowie 

z dnia  8 grudnia 2005 r. 

  

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych  na rok 2006: 

 

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej : 

od 3,5 tony i poniżej 12 ton 

 

 

 

 

                     Dopuszczalna   masa  całkowita  w  tonach 

Od 3,5 do 5,5 włącznie Powyżej 5,5 do 9 włącznie Powyżej 9 i mniej niż 12 

 

                                 Stawka  podatku  w  złotych 

-samochody    

 posiadające          

 katalizatory spali lub       

 instalację gazową 

 

                 539 

 

                  867 

 

                 972 

-nie posiadające      

 katalizatora spali lub     

 instalacji gazowej   

 wyprodukowane po     

 roku 1990 

 

 

                 591 

 

 

                 920 

 

 

                 1.014 

 

 

- nie posiadające   

katalizatora spalin lub 

instalacji gazowej    

wyprodukowane w roku 

1990 i wcześniej 

 

 

                 644 

 

 

                 972 

 

 

               1.068 

 

 

 

 

równej  lub wyżej niż 12 ton 

 

 

 

 

        Dopuszczalna  masa  całkowita                                  2   osie 

Zawieszenie osi 

pneumatyczne lub 

równoważne 

    Inne  systemy      

    Zawieszenia  osi 

 

     Nie mniej  niż 

   

  Mniej   niż 

                      Stawka  podatku  w  złotych 

                12                 15          1.045         1.250 

                15                  -          1.117         1.283 

                               3   osie  

                        Stawka    podatku 

                12                 19          1.306         1.414 

                19                 23          1.517         1.619 

                23                  -          1.722         1.829 

                      4   osie – i więcej  

                       Stawka   podatku 

                12                 27          1.933         2.039 

                27                 29          2.142         2.244   

                29                  -          2.244            2.514 

 

 



Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów : 

 

 

 

Od 3,5 tony i poniżej 12 ton 

 

 

 

                                  Ciągniki    wyprodukowane 

     W 1990 roku i wcześniej                         Po 1990 

 

                                Stawka  podatku  w  złotych 

- ciągniki o dopuszczalnej    

  masie całkowitej do 7 ton   

  włącznie 

    

  

                1.406 

 

                     1.290 

- ciągniki o dopuszczalnej       

  masie całkowitej powyżej 7    

  ton i poniżej 12 ton 

 

                1.511 

 

                     1.396 

 

 

 

równej lub wyżej niż 12 ton 

 

 

 

                 Dopuszczalna   masa   całkowita                                      2    osie 

Zawieszenie osi 

pneumatyczne lub 

podobne 

Inne system zawieszenia 

osi 

     

      

   Nie mniej niż 

                                                 

                      

       

 

        Mniej niż 

 
                         Stawka  podatku  w  złotych 

             12                 25         1.463           1.568 

             25                  31         1.558           1.670 

             31                 36          1.742           1.986 

                                     3    osie   

                          Stawka  podatku  

             12                 37                     1.691                                1.793 

             37                 40         1.986                                2.091 

             40                 44 i więcej         2.289           2.612 

 

 

 

 

 

Przyczepy i naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą  od   7 ton i poniżej 12 ton , 

z wyjątkiem związanym z dziedziną rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego : 

- przyczepy lub naczepy wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej    507.-    zł 

- przyczepy lub naczepy wyprodukowane po roku 1995                      454.-    zł 

 

 

 

 

Przyczepy i naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą  lub 

wyższą niż 12 ton , z wyjątkiem związanym z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku  

rolnego. 

 

 

 

 



do 36 ton włącznie 

 

 

Dopuszczalna masa całkowita 

                  w tonach 

1  oś 

Zawieszenie osi pneumatyczne 

lub podobne 

Inne systemy zawieszenia osi 

 

Nie mniej niż 

        

Mniej niż 

        

Stawka  podatku    w   zł 

      12     25       1.148  1.250 

      25       -        1.199  1.301 

 

2    osie   

Stawka    podatku  w  zł ` 

      12     28       1.306  1.363 

      28     33       1.359  1.414 

      33     38       1.414  1.465 

 

      38      -       1.517  1.742  

 

 

powyżej 36 ton 

 

Dopuszczalna masa całkowita  

                      w tonach 

4 – 3 osie 

Zawieszenie osi pneumatyczne 

lub podobne 

Inne systemy zawieszenia osi 

 

  

Nie mniej niż 

 

Mniej niż 

Stawka  podatku  w   zł  

     12          38 1.435 1.476 

     38            - 1.670 1.773 

 

 

 

Autobusy 

 

    Mniej niż 30 miejsc     

         Siedzących 

Równej lub więcej niż 30 miejsc 

siedzących 

 

                           Stawka  podatku   w  złotych 

- Wyprodukowanych w roku 1995 i  

wcześniej 

                   884 

 

                    1.131 

- Wyprodukowano po roku     

     1995 

                   830                     1.079 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady  

Gminy Janów  
/Sławomir Krzyształowski/  

 


