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 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 297/L/14 

Rady Gminy Janów 

z dnia 4 listopada 2014 r. 

Wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 

na rok 2015: 

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 
673 1.081 1.212 

-nie posiadające katalizatora spalin lub instalacji 

gazowej wyprodukowane po roku 1990 
735 1.147 1.276 

- nie posiadające katalizatora spalin lub instalacji 

gazowej wyprodukowane w roku 

1990 i wcześniej 

803 1.212 1.332 

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 1.302 1.557 

15 - 1.392 1.599 

Trzy osie 

12 19 1.629 1.762 

19 23 1.892 2.018 

23 - 2.141 2.300 

Cztery osie i więcej 

12 27 2.402 2.541 

27 31 2.670 2.796 

31 - 2.796 3.106 



Id: CAD6EDAF-ABDF-4D15-952C-B729B8B327F1. Podpisany Strona 2 

 

 

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 1.753 1.609 

- ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton 

i poniżej 12 ton 
1.885 1.738 

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 1.822 1.954 

25 31 1.954 2.081 

31 36 2.173 2.192 

36  2.200 2.212 

Trzy osie 

12 36 2.236 2.412 

36 40 2.412 2.415 

40  2.853 3.093 

3. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 

od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 

przez podatnika podatku rolnego: 

- przyczepy lub naczepy wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej  631 zł; 

           

- przyczepy lub naczepy wyprodukowane po roku 1995   567 zł. 
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4. Przyczepy i 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. 

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 1.429 1.556 

25 36 1.496 1.622 

36  1.743 1.902 

Dwie osie 

12 28 1.629 1.698 

28 33 1.693 1.762 

33 38 1.848 1.860 

38 - 1.891 1.927 

Trzy osie 

12 38 1.789 1.840 

38 - 2.081 2.210 

5. Autobusy 

 Mniej niż 

30 miejsc 

siedzących 

Równej lub więcej niż 30 miejsc 

siedzących 

Stawka podatku w złotych 

- Wyprodukowanych w roku 

1995 i wcześniej 
1.102 1.411 

- Wyprodukowano po roku 1995 1.033 1.345 

 


