
Lp.

1 3 4 5

1.

a) od 3,5 do         5,5 włącznie 648,00 588,00 624,00

b) powyŜej 5,5 do        9,0 włącznie 1 080,00 984,00 1 032,00

c) powyŜej 9,0 do mniej niŜ 12,00 1 296,00 1 140,00 1 212,00

2.

a) od 12,0 do mniej niŜ 15,0 2 i więcej 1 704,00 1 752,00

b) od 15,0 do mniej niŜ 18,0 2 i więcej 1 800,00 2 304,00

c) od 18,0 do mniej niŜ 29,0 2 i więcej 2 460,00 2 472,00

d) od 29,0 i więcej do 3 włącznie 2 472,00 2 484,00

e) od 29,0 i więcej 4 i więcej 2 484,00 2 496,00

3.

od 3,5 do mniej niŜ 12,00 1 368,00 1 284,00 1 332,00

4.

a) od 12,0 do mniej niŜ 31,0 2 i więcej 1 920,00

b) od 31,0 do 36,0 włącznie 2 1 932,00

c) od 31,0 do 36,0 włącznie 3 i więcej 1 932,00

d) powyŜej 36,0 do mniej niŜ 40,0 2 i więcej 1 932,00 2 304,00

e) od 40,0 i więcej 2 2 328,00 2 388,00

f) od 40,0 i więcej  3 i więcej 2 388,00 2 496,00

5.

od 7,00 do mniej niŜ 12,0 348,00

6.

a) od 12,0 i więcej 1 504,00 600,00

b) od 12,0 do mniej niŜ 28,0 504,00 540,00

c) od 28,0 do mniej niŜ 33,0 648,00 900,00

d) od 33,0 do mniej niŜ 38,0 900,00 1 368,00

e) od 38,0 i więcej 1 224,00 1 800,00

f) od 12,0 do mniej niŜ 38,0 720,00 1 008,00

g) od 38,0 i wiecej 1 080,00 1 608,00

a) 30 miejsc 912,00 828,00 876,00

b) 30 miejsc i więcej 1 680,00 1 596,00 1 632,00

stawka podatku dla pojazdów 

posiadających osie jezdne z zawieszeniem 

innym niŜ pneumatyczne .

stawka podatku dla pojazdów 

wyprodukowanych po 1990 roku i nie 

posiadających katalizatora 

o dopuszcalnej masie całkowitej łącznie z pojazdem silnikowym od 12  ton, w tym :

od przyczep i  naczep, za wyjątkiem związanych wyłącznie                                                                               
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego stawka podatku dla pojazdów posiadających osie 

jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za równowaŜne.

 Stawka podatku  w zł.  w tym:

o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 do mniej niŜ 12 ton,  w tym :

stawka podatku dla pojazdów 

wyprodukowanych po 1990 roku i nie 

posiadających katalizatora 

określenie rodzaju pojazdu
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stawka podatku dla pojazdów  posiadających 

katalizator .                  

od samochodów cięŜarowych 
stawka podatku dla pojazdów  

wyprodukowanych do 1990 roku włącznie i 

nie posiadających katalizatora

stawka podatku dla pojazdów  

wyprodukowanych do 1990 roku włącznie i 

nie posiadających katalizatora.

od samochodów cięŜarowych 
stawka podatku dla pojazdów posiadających osie 

jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za równowaŜne.
z liczbą osi jezdnych

o dopuszczalnej masie całkowitej od 12 ton, w tym :

stawka podatku dla pojazdów  posiadających 

katalizator                                                

od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie 
z naczepą lub przyczepą 

o dopusczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 do mniej niŜ 12 ton, w tym:

od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie 
z naczepą lub przyczepą  

o dopuszczalnej masie całkowitej  zespołu pojazdów  od 12 ton, w tym :

o dopuszczalnej masie całkowitej łącznie z pojazdem silnikowym w przedziale od 7 do mniej niŜ 12 ton , w tym:

stawka podatku dla pojazdów posiadających osie 

jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za równowaŜne.

1 908,00

7.

z liczbą osi jezdnych

od autobusów, w tym: 

od przyczep i naczep, za wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 

stawka podatku dla pojazdów posiadających  

katalizator

stawka podatku dla pojazdów 

posiadających osie jezdne z zawieszeniem 

innym niŜ pneumatyczne   

stawka podatku

do mniej niŜ

od

z liczbą osi jezdnych

w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia :

stawka podatku dla pojazdów  

wyprodukowanych do 1990 roku włącznie i 

nie posiadających katalizatora.
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3 i więcej

stawka podatku dla pojazdów 

wyprodukowanych po 1990 roku i nie 

posiadających katalizatora 

stawka podatku dla pojazdów 

posiadających osie jezdne z zawieszeniem 

innym niŜ pneumatyczne 


