
Załącznik 

do Uchwały nr ……………

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia …………………………

Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu lub zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony i 
poniżej 12 ton za wyjątkiem autobusów

Stawka podatku :
dla pojazdów wyprodukowanych:

Kategoria pojazdów od od 01.01.2006 do
kol. 01.01.2016 do 31.12.2015 31.12.2005

w. 1 2 3 4

1.
Samochody ciężarowe o 
dopuszczalnej masie całkowitej:

1.1. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 655 zł 727 zł 769 zł
1.2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 892 zł            991 zł            1 049 zł      
1.3. powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton 1 132 zł         1 257 zł         1 333 zł      

2.

824 zł            916 zł            970 zł         

3.

211 zł            234 zł            247 zł         

Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu lub zespołu pojazdów równej lub wyższej 
niż 12 ton za wyjątkiem autobusów

Stawka podatku :

kol.

Kategoria pojazdów

dla pojazdów 
wyposażonych w (oś) osie 

jezdne z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym 
za równoważne

dla pojazdów wyposażonych 
w inne systemy zwieszenia 

osi jezdnych

w. 1 2 3

4.
Samochody ciężarowe o 2 osiach i 
dopuszczalnej masie całkowitej:

4.1. od 12 ton do mniej niż 14 ton
4.2. od 14 ton 

5.
Samochody ciężarowe o 3 osiach i 
dopuszczalnej masie całkowitej:

5.1. od 12 ton do mniej niż 19 ton
5.2. od 19 ton do mniej niż 23 tony
5.3. od 23 ton 

6.
Samochody ciężarowe o 4 i więcej 
osiach i dopuszcz. masie całkowitej:

6.1. od 12 ton do mniej niż 29 ton
6.2. od 29 ton 2 701 zł                           

1 701 zł                               
2 223 zł                               
2 562 zł                               

2 353 zł                               
3 044 zł                               

1 517 zł                           
1 772 zł                           

1 553 zł                               
1 810 zł                               

1 634 zł                           
2 136 zł                           
2 507 zł                           

Przyczepy i naczepy które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą od 7 ton do mniej niż 12 ton z 
wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego:

Ciągniki siodłowe i balastowe  przystosowane 
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów od 3,5 do mniej niż 12 ton : 

2 262 zł                           



Stawka podatku :

kol.

Kategoria pojazdów

dla pojazdów 
wyposażonych w (oś) osie 

jezdne z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym 
za równoważne

dla pojazdów wyposażonych 
w inne systemy zwieszenia 

osi jezdnych

w. 1 2 3

7.

7.1. od 12 ton do mniej niż 25 ton
7.2. od 25 ton do mniej niż 31 ton
7.3. od 31 ton 

8.

8.1. od 12 ton do mniej niż 40 ton
8.2. od 40 ton

9.

9.1. od 12 ton do mniej niż 18 ton
9.2. od 18 ton do mniej niż 25 ton
9.3. od 25 ton 

10.

10.1. od 12 ton do mniej niż 28 ton
10.2. od 28 ton do mniej niż 33 tony
10.3. od 33 ton do mniej niż 38 ton
10.4. od 38 ton 

11.

11.1. od 12 ton do mniej niż 38 ton
11.2. od 38 ton 

Autobusy
Stawka podatku :

dla pojazdów wyprodukowanych:
Kategoria pojazdów od od 01.01.2006 do

kol.  01.01.2016 do 31.12.2015 31.12.2005
w. 1 2 3 4

12.
Autobusy o ilości miejsc do siedzenia 
poza miejscem kierowcy:

12.1. do 15 miejsc 423 zł            470 zł            497 zł         
12.2. od 16 do mniej niż 30 miejsc  767 zł            853 zł            904 zł         
12.3. od 30 miejsc 1 748 zł         1 942 zł         2 058 zł      

Ciągniki siodłowe i balastowe o 2 osiach 
przystosowane do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów : 

1 405 zł                           
1 849 zł                           

1 005 zł                           
1 394 zł                           

590 zł                                  
1 054 zł                               
1 603 zł                               
2 111 zł                               

1 170 zł                               
1 590 zł                               

665 zł                              

365 zł                                  
523 zł                                  
697 zł                                  

567 zł                              
923 zł                              

1 922 zł                           
2 772 zł                           

2 139 zł                               
3 072 zł                               

347 zł                              
500 zł                              

1 309 zł                               
1 637 zł                               
2 374 zł                               

Ciągniki siodłowe i balastowe o 3 lub więcej 
osiach przystosowane do używania łącznie z 
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów : 

Przyczepy i naczepy o 1 osi, które łącznie z 
pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą (z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego):

Przyczepy i naczepy o 2 osiach, które łącznie z 
pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą (z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego):

Przyczepy i naczepy o 3 lub więcej osiach, które 
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalną masę całkowitą (z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):

1 256 zł                           
1 570 zł                           
2 109 zł                           


