
UCHWAŁA NR XIV/66/2019
RADY GMINY JEDLIŃSK

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.)

Rada Gminy Jedlińsk uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Jedlińsk:

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Stawka podatku (w złotych)

Dopuszczalna masa całkowita Samochody ciężarowe spełniające 
normy ekologiczne nie niższe niż 

EURO 1 potwierdzone certyfikatem

Samochody ciężarowe niespełniające 
norm ekologicznych nie niższych niż 

EURO 1 potwierdzonych certyfikatem
Powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 567,00 743,40
Powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 869,40 1045,80
Powyżej 9 t i poniżej 12 t 1146,60 1360,80

2. 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

Dwie osie
12 13 1159,20 1373,40
13 14 1197,00 1461,60
14 15 1612,80 1877,40
15 1814,40 2091,60

Trzy osie
12 17 1083,60 1247,40
17 19 1197,00 1461,60
19 21 1499,40 1663,20
21 23 1713,60 1978,20
23 25 1827,00 2104,20
25 1927,80 2305,80
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Cztery osie i więcej
12 25 1512,00 1675,80
25 27 1738,80 1890,00
27 29 1839,60 2116,80
29 31 2053,80 2847,60
31 2356,20 2847,60

3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Stawka podatku (w złotych)Dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: 

naczepa/przyczepa + pojazd 
silnikowy (w tonach)

spełniającego normy ekologiczne 
nie niższe niż EURO 1 potwierdzone 

certyfikatem

niespełniającego norm ekologicznych 
nie niższych niż EURO 

1 potwierdzonych certyfikatem
od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 1171,80 1323,00
powyżej 5,5 tony do 9 ton 
włącznie 1285,20 1398,60

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1398,60 1549,80

4. 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:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + 

pojazd silnikowy (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

Dwie osie
12 18 1159,20 1499,40
18 25 1285,20 1549,80
25 31 1398,60 1701,00
31 1587,60 2419,20

Trzy osie i więcej
12 40 1587,60 2104,20
40 2016,00 3061,80

5. Od przyczep i naczep, 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:

Stawka podatku (w złotych) dla przyczep i naczep wyprodukowanych
Dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów: 
naczepa/przyczepa + pojazd 

silnikowy (w tanach) do dnia 1 stycznia 1994 r. od dnia 1 stycznia 1994 r.

od 7 ton do 10 ton włącznie 1008,00 768,60
powyżej 10 ton i poniżej 12 ton 1108,80 882,00
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6. Od 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 + 

pojazd silnikowy (w tonach)
Stawka podatku (w złotych) dla naczep i przyczep

Nie mniej niż Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne ) 
z zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne

Inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych

Jedna oś
12 18 756,00 907,20
18 25 856,80 1020,60
25 970,20 1184,40

Dwie osie
12 28 705,60 995,40
28 33 856,80 1134,00
33 38 970,20 1562,40
38 1285,20 1990,80

Trzy osie i więcej
12 38 970,20 1512,00
38 1083,60 1612,80

7. Od autobusu

Stawka podatku (w złotych) dla

Ilość miejsc poza miejscem 
kierowcy autobusu spełniającego normy 

ekologiczne nie niższe niż EURO 
1 potwierdzone certyfikatem

autobusu niespełniającego norm 
ekologicznych nie niższych niż EURO 

1 potwierdzonych certyfikatem

poniżej 22 miejsc 667,80 919,80

22 miejsc i więcej 1108,80 1612,80

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady

Łukasz Kurek
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