
Podstawa prawna: 

 

Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 listopada 2018r. 

 

Roczne stawki podatku od środków transportowych na rok 2019 wynoszą: 

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu 

− powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  

− powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie             

− powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 

 

551,00 zł 

645,00 zł      

824,00 zł 

od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania 

łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 

pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 

 

1.288,00 zł 

od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada 

dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem 

związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 

podatku rolnego od 7 ton i poniżej 12 ton 

 

551,00 zł 

od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem 

kierowcy: 

− mniejszej niż 22 miejsca,   

− równej lub większej niż 22 miejsca 

 

 

1.834,00 zł 

2.380,00 zł 

 

Stawki podatku od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub 

wyższej niż 12 ton 

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita ( w tonach ) 

 

 

 

Stawka podatku ( w złotych ) 

 

 

nie mniej niż 

 

 

mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z 

zawieszeniem pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

 

Inne systemy 

zawieszenia osi jezdnych 

1 2 3 4 

 

Dwie osie 

 

12 13 590,00   623,00 

13 14 623,00   655,00 

14 15 677,00   809,00 

15  809,00 1.846,00 

 

 

Trzy osie 

 

12 17   295,00  365,00 

17 19   590,00  754,00 

19 21   754,00  972,00 



21 23   972,00 1.452,00 

23 25 1.485,00 2.326,00 

25  1.485,00 2.326,00 

 

Cztery osie  i więcej  

 

12 25 928,00 983,00 

25 27 983,00 1.529,00 

27 29 1.529,00 2.425,00 

29 31 2.425,00 3.181,00 

31  2.425,00 3.181,00 

         

     

Stawki podatku od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania 

łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie  całkowitej zespołu pojazdów równej 

lub wyższej niż 12 ton 

      

 

Masa całkowita zespołu pojazdów:  

Ciągnik siodłowy + naczepa 

Ciągnik balastowy + przyczepa 

(w tonach) 

 

 

 

Stawka podatku (w złotych) 

 

 

nie mniej niż 

 

 

mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z 

zawieszeniem 

pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

 

Inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych 

1 2 3 4 

 

Dwie osie 

 

12 18 1.027,00 1.060,00 

18 25 1,060,00 1.103,00 

25 31 1.103,00 1.355,00 

31  2.075,00 2.458,00 

 

Trzy osie i więcej 

 

12 40 1.834,00 2.458,00 

40  2.522,00 3.181,00 

 

Stawki podatku od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiada 

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 

 

 

Minimalna stawka podatku (w złotych) 



naczepa/przyczepa + pojazd 

silnikowy (w tonach) 

 

 

 

nie mniej niż 

 

 

mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z 

zawieszeniem 

pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

 

Inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych 

1 2 3 4 

 

Jedna oś 

 

12 18 514,00 590,00 

18 25 590,00 655,00 

25  655,00 830,00 

 

Dwie osie 

 

12 28 442,00 666,00 

28 33 896,00 1.256,00 

            33 38 1.256,00 1.901,00 

38  1.682,00 2.458,00 

 

Trzy osie i więcej 

 

12 38 994,00 1.387,00 

38  1.387,00 1.879,00 

 

 

 

 

 


