
UCHWAŁA NR 242/XXXVIII/13
RADY GMINY PRZYŁĘK

z dnia 29 października 2013 r.

w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., 
Nr 95, poz. 613 z późn. zm.1)), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych 
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. poz.724), Obwieszczenia Ministra Finansów 
z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (M. 
P. poz.812) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawki podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2014 w następującej wysokości: 

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

Dopuszczalna masa całkowita Stawka podatku dla samochodu ciężarowego /w zł/ 

1 2 
powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie 505
powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 679
powyżej 9 t i poniżej 12 t 778

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton: 

Stawka podatku dla samochodu ciężarowego /w zł/ Liczba osi 
Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) -z osią jezdną z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

z innymi systemami zawieszenia 

nie mniej niż mniej niż   
1 2 3 
dwie osie 
12 13 889 1267
13 14 889 1267 
14 15 889 1267
15  944 1497
trzy osie 
12 17 944 1267 
17 19 1150 1497
19 21 1150 1497 
21 23 1150 1611
23 25 1267 1841
25  1956 2071 
cztery osie i więcej 
12 25 1267 1725
25 27 1380 1725
27 29 1611 2071 
29 31 2071 2877 
31  2071 2946 

3) od ciagników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 

Dopuszczalna masa całkowita Stawka podatku dla ciągników siodłowych i balasowych z naczepą lub 
przyczepą /w zł/ 

od 3,5 t i poniżej 12 t 1036 
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4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu 
pojazdów:ciągnik siodłowy+naczepa, ciągnik 
balastowy+przyczepa (w tonach)

Stawka podatku dla ciągników siodłowych z naczepą 
i ciągników balastowych z przyczepą /w zł/ 

nie mniej niż mniej niż z osią jezdną z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 
zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

z innymi systemami 
zawieszenia 

dwie osie 
12 18 944 1150 
18 25 1150 1380 
25 31 1380 1497 
31  1725 2256 
trzy osie 
12 40 1611 2256 
40  2071 2946 

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 
(w tonach)

Stawka podatku dla przyczepy, naczepy z pojazdemsilnikowym/w zł/ 

1 2 
od 7 i poniżej 12 978 

6) 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: 

Stawka podatku dla przyczep i naczep z pojazdem silnikowym/zł/Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: 
naczepa/przyczepa+pojazd silnikowy (w tonach) z osią jezdną z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 
równoważne 

z innymi systemami zawieszenia

nie mniej niż mniej niż 
jedna oś
12 18 575 690
18 25 632 747
25 690 806
dwie osie
12 28 747 862
28 33 806 1036
33 38 1036 1611
38 1611 2071
trzy osie
12 38 943 1207
38 1267 1725

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 

Liczba miejsc do siedzenia Stawka podatku dla autobusu /w zł/ 

mniejszej niż 30 miejsc 1150
równej lub wyższej niż 30 miejsc 1380 
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§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2014 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Szmajda

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 
226, poz. 1475, z 2010 r. M.P. Nr 55, poz. 755, Nr 75, poz. 950, z 2011 r. Dz. U. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, 
poz. 1016 z 2011 r. Nr 232, poz. 1378 z 2011 r. M.P. Nr 95, poz. 961 i 962; z 2012 r. M.P. poz. 743 i 587; z 2013 r. M.P. 
poz. 724.
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