
Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr 252/XXIX/09 
Rady Gminy w Janowie 
z dnia 25 listopada 2009 roku 

 

 

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2010: 
 

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej: 
 

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton 
 

Dopuszczalna masa całkowita w tonach 

Powyżej 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 
spalin lub instalację gazową 

599 964 1.082 

-nie posiadające katalizatora spalin lub 
instalacji gazowej wyprodukowane po 
roku 1990 

656 1023 1.137 

- nie posiadające katalizatora spalin 
lub instalacji gazowej wyprodukowane 
w roku 1990 i wcześniej 

716 1082 1.188 

 
b) równej lub wyżej niż 12 ton 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
w tonach 

Stawka podatku 
w złotych 

Nie mniej niż Mniej niż 
Zawieszenie osi 

pneumatyczne lub inne 
uznane za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 

Dwie osie 

12 15 1.161 1.390 

15 - 1.242 1.426 

Trzy osie 

12 19 1.453 1.572 

19 23 1.688 1.800 

23 - 1.910 2.034 

Cztery osie i więcej 

12 27 2.143 2.267 

27 31 2.382 2.495 

31 - 2.495 2.771 

 
2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub 

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
 

a) Od 3,5 tony i poniżej 12 ton 
 

Ciągniki wyprodukowane 

W 1990 roku i wcześniej Po 1990 roku 

 

Stawka podatku w złotych 

- ciągniki o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 7 ton włącznie 

1.564 1.436 

- ciągniki o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej      7 ton i 
poniżej 12 ton 

1.681 1.551 

 



b) równej lub wyżej niż 12 ton 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
ciągnika siodłowego /ciągnik + przyczepa/ 

w tonach 

Stawka podatku 
w złotych 

Nie mniej niż Mniej niż 
Zawieszenie osi 

pneumatyczne lub inne 
uznane za równoważne 

Inne system 
zawieszenia osi 

jezdnych 

Dwie osie 

12 25 1.626 1.744 

25 31 1.744 1.857 

31 36 1.938 1.956 

36  1.962 1.974 

Trzy osie 

12 36 1.995 2.152 

36 40 2.491 2.701 

40  2.546 2.760 

 
3. 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 563,-zł  
- przyczepy lub naczepy wyprodukowane po roku 1995  505,-zł 
 

4. 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. 

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

poj. silnikowy w tonach 

Stawka podatku 
w złotych 

Nie mniej niż Mniej niż 
Zawieszenie osi 

pneumatyczne lub inne 
uznane za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi jezdnych 

Jedna oś 

12 25 1.276 1.389 

25 36 1.334 1.447 

36  1.556 1.697 

Dwie osie 

12 28 1.453 1.515 

28 33 1.511 1.572 

33 38 1.650 1.660 

38 - 1.687 1.697 

Trzy osie 

12 38 1.596 1.642 

38 - 1.857 1.972 

 
5. Autobusy 

Mniej niż 30 miejsc siedzących 
Równej lub więcej niż            
30 miejsc siedzących 

 

Stawka podatku w złotych 

- Wyprodukowanych w roku 
1995 i wcześniej 

983 1.258 

- Wyprodukowano po roku 1995 922 1.201 

 

 Wiceprzewodniczący 

Rady Gminy 

/-/ Krzysztof Szczepanek 


