
Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr 87/XIII/11 
Rady Gminy Janów 
z dnia 15 listopada 2011 roku 

 

Wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 

na rok 2012: 

 

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 

640 1.029 1.154 

-nie posiadające katalizatora spalin 

lub instalacji gazowej 

wyprodukowane po roku 1990                    

700 1.092 1.214 

- nie posiadające katalizatora spalin 

lub instalacji gazowej 

wyprodukowane w roku 1990                

i wcześniej 

764 1.154 1.268 

 

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 1.239 1.483 

15 - 1.325 1.522 

Trzy osie 

12 19 1.551 1.678 

19 23 1.801 1.921 

23 - 2.038 2.170 

Cztery osie i więcej 

12 27 2.287 2.419 

27 31 2.542 2.662 

31 - 2.662 2.957 

 

 

 



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 

1.669 1.532 

- ciągniki o dopuszczalnej 

masie całkowitej powyżej      

7 ton i poniżej 12 ton 

1.794 1.655 

 

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 1.735 1.861 

25 31 1.861 1.981 

31 36 2.068 2.087 

36  2.094 2.106 

Trzy osie 

12 36 2.129 2.296 

36 40 2.296 2.297 

40  2.716 2.944 

 

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 601,00 zł 
        

- przyczepy lub naczepy wyprodukowane po roku 1995  539,00 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 1.361 1.482 

25 36 1.424 1.544 

36  1.660 1.811 

Dwie osie 

12 28 1.551 1.616 

28 33 1.612 1.678 

33 38 1.760 1.771 

38 - 1.800 1.835 

Trzy osie 

12 38 1.702 1.752 

38 - 1.981 2.104 

 

 

5. Autobusy 

 

 Mniej niż 30 miejsc 

siedzących 

Równej lub więcej niż            

30 miejsc siedzących 

Stawka podatku w złotych 

- Wyprodukowanych w roku 

1995 i wcześniej 
1.049 1.343 

- Wyprodukowano po roku 

1995  
  984 1.281 

 
 

 
 
 
 

 

Przewodniczący Rady  

Gminy Janów 

/-/ Ludwik Heinsch 

 
 

 


