
 
 

UCHWAŁA NR XXIII/148/20 
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO 

z dnia 25 listopada 2020 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, 1378 ) i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1170 ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych w następującej wysokości:  

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: powyżej 3,5 tony i poniżej12 ton: 
Stawki w zł  

Rok produkcji  
Wyszczególnienie  

do 1990 włącznie  Od 1991 włącznie  
powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie  
( z katalizatorem )  

467 445 

powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie  
( bez katalizatora)  

486 467 

powyżej 5,5 t do 9 t włącznie  
( z katalizatorem)  

766  730  

powyżej 5,5 t do 9 t włącznie  
( bez katalizatora )  

804  766 

powyżej 9 t i poniżej 12 t  
( z katalizatorem )  

915  868 

powyżej 9 t i poniżej 12 t  
( bez katalizatora )  

959  915  

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton: 
Stawki w zł  Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

(w tonach )  Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za 
równoważne  

Inne systemy 
zawieszenia  

Nie mniej niż  Mniej niż  Dwie osie  
12 15 1205 1458 
15  1313 1820 

Trzy osie  
12  25 1477 

 
2295 

25  1812 2295 
Cztery osie i więcej  

12  29 1519 2407 
29  2407 3363 

3) 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: 
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Stawki w zł  
Rok produkcji  

wyszczególnienie  

Do 1990 włącznie  Od 1991 włącznie  
od 3,5t i poniżej 5,5 t ( z katalizatorem )  614 583 
od 3,5 i poniżej 5,5t (bez katalizatora)  645  614 
od 5,5t i poniżej 9t (z katalizatorem)  915 869  
od 5,5t i poniżej 9t (bez katalizatora )  958  915  
od 9t i poniżej 12t (z katalizatorem )  1064 1012  
od 9 t i poniżej 12 t (bez katalizatora )  1118  1064 

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: 

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

Osie jezdne z zawieszeniem 
pneumatycznym lub uznanym za 
równoważne  

Inne systemy 
zawieszenia osi 
jezdnych  

Nie mniej niż  Mniej niż  Dwie osie  
12 18 1335 1849 
18 31 1849  2057 
31  2057  2600  

Trzy osie i więcej 
12  40 2248 2508 
40  2508 3363 

5) od przyczepy lub 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: 

Stawka w zł  
Rok produkcji  wyszczególnienie  

Do 1990 włącznie  Od 1991 włącznie  
od 7t i poniżej 12t  486 467 

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
(naczepa/przyczepa +pojazd silnikowy) równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie 
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 

Stawki w zł  Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów    

Osie jezdnie z zawieszeniem pneumatycznym lub 
uznanym za równoważne  
 

Inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych  

Nie mniej niż  Mniej niż  

Jedna oś  
12 25 1236 1882 
25  1383 2056  
  Dwie osie  

12 33 1236 1458 
33 38 1458 1882 
38  1674 2474 
  Trzy osie i więcej 

12 38 1236 1384 
38  1384 1866 

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 
Stawki w zł  

rok produkcji  
wyszczególnienie  

Do 1990 włącznie  Od 1991 włącznie  
mniejszej niż 22  (z katalizatorem )  616 588 
mniejszej niż 22  (bez katalizatora )  648  616 
równej lub większej  niż 22 miejsca  (z katalizatorem )  1962 1865  
równej lub wiekszej  niż 22 miejsca (bez katalizatora )  2058 1962  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna. 
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§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/86/19 Rady Miasta  Wąbrzeźno z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2019 r.  
poz. 6410).  

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
i wchodzi    w życie  z dniem 1 stycznia 2021 roku.  

  
 

Przewodnicząca Rady 
 
 

Aleksandra Basikowska 
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