
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/..../2009 

Rady Gminy Kiełczygłów
z dnia 28 października 2009 r.

1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita Stawka podatku
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 500,00 zł
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 850,00 zł
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1 020,00 zł

2. Samochody  ciężarowe  o  dopuszczalnej  masie  całkowitej  równej  lub  wyższej  niż  12  ton  z 
zawieszeniem  pneumatycznym  lub  z  zawieszeniem  uznanym  za  równoważne  oraz  które 
posiadają inne systemy zawieszenia osi jezdnych:

Dopuszczalna masa całkowita Stawka podatku w zależności od rodzaju zwieszenia i liczby osi 
jezdnych

Zawieszenie pneumatyczne lub 
zawieszenie uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych

dwie osie trzy osie cztery osie i 
więcej dwie osie trzy osie cztery osie i 

więcej
12 ton i poniżej 29 ton   1 900,00 zł 1 900,00 zł 1 900,00 zł 1 900,00 zł 1 900,00 zł 1 900,00 zł
29 ton i więcej 1900,00 zł 1 900,00 zł 1 900,00 zł 1 900,00 zł 1 900,00 zł 2 479,97 zł

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

Dopuszczalna masa całkowita Stawka podatku
od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1 350,00 zł

4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton z zawieszeniem 
pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne oraz które posiadają inne systemy 
zawieszenia osi jezdnych:

Dopuszczalna masa całkowita Stawka podatku w zależności od rodzaju zwieszenia i liczby osi 
jezdnych

Zawieszenie pneumatyczne lub 
zawieszenie uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych

dwie osie trzy osie dwie osie trzy osie
od 12 ton i poniżej 31 ton 1 600,00 zł 1 600,00 zł 1 600,00 zł 1 742,06 zł
od 31 ton do 36 ton włącznie 1 600,00 zł 1 600,00 zł 1 959,23 zł 1 742,06 zł
powyżej 36 ton i poniżej 40 ton 2 200,00 zł 2 200,00 zł 2 200,00 zł 2 200,00 zł
40 ton i więcej 2 200,00 zł 2 200,00 zł 2 200,00 zł 2 576,88 zł

5. 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:

Dopuszczalna masa całkowita Stawka podatku
od 7 tony i poniżej 12 ton 850,00 zł



6. Przyczepy  i  naczepy,  które  łącznie  z  pojazdem  silnikowym  posiadają  dopuszczalną  masę 
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem 
uznanym  za  równoważne  oraz  które  posiadają  inne  systemy  zawieszenia  osi  jezdnych,  z 
wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita Stawka podatku w zależności od rodzaju zwieszenia i liczby osi 
jezdnych

Zawieszenie pneumatyczne lub 
zawieszenie uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych

jedna oś dwie osie trzy osie jedna oś dwie osie trzy osie
od 12 ton do 36 ton włącznie  1 250,00 zł 1 250,00 zł 1 250,00 zł 1 250,00 zł 1 305,39 zł 1 250,00 zł
powyżej 36 ton 1 550,00 zł 1 550,00 zł 1 550,00 zł 1 550,00 zł 1 718,71 zł 1 550,00 zł

7. Autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

Liczba miejsc do siedzenia Stawka podatku
mniej niż 30 miejsc 1 100,00 zł
30 miejsc lub więcej 1 300,00 zł


