
                                                                              Załącznik Nr 1 
                                                                                                                            do uchwały Nr XXI/112/12       
                                                                                                                            Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą 
                                                                                                                            z dnia 22 listopada 2012 roku 
 
Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Miasta  
i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w roku 2013 
 
1.Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5t do 12 t 
 

Wyszczególnienie Stawka podatku w zł 

a/1 powyżej 3,5t do 5,5t włącznie z katalizatorem 644,00 
a/2 powyżej 3,5 t do 5,5t bez katalizatora  644,00 
b/1 powyżej 5,5 do 9 włącznie z katalizatorem  1080,00 
b/2 powyżej 5,5 do 9 włącznie bez katalizatora 1080,00 
c/1 powyżej 9t do 12 t z katalizatorem 1288,00 
c/2 powyżej  9t do 12t bez katalizatora 1288,00 

 
2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 
niż 12 ton 

Liczba osi Oś jezdna z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

  2 osie                1976,00 1976,00 
  3 osie                2496,00 2496,00 
4 osie i więcej                3016,00 3016,00 

 
3. Ciągniki siodłowe i balastowe 
 

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

Stawka podatku w zł 

a/ z katalizatorem 1518,00 
b/ bez katalizatora 1518,00 

 
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 

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

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

Inne systemy 
zawieszenia osi 
jezdnych  

Do 36 ton włącznie - 2 osie  2184,00 2280,00 
Do 36 ton włącznie 3 osie 2184,00 2280,00 



Powyżej 36 t – 2 osie  2600,00 2808,00 
Powyżej 36 t 3 osie 2600,00 2808,00 

 
5.Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych 
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 

 Stawka zł 
             

 936,00 
 
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 prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu 
pojazdów: 
Naczepa/przyczepa + pojazd 
silnikowy (w tonach)  

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

Inne systemy 
zawieszenia osi 
jezdnych 

a/ do 36 ton włącznie 
     1 oś 
     2 osie 
     3 osie 

 
         832,00 
       1560,00 
       1456,00 

 
         832,00 
       1560,00 
       1456,00 

b/ powyżej 36 ton 
       1 oś 
       2 osie 
       3 osie 

 
        832,00 
       2080,00 
       1664,00 

 
        832,00 
       2080,00 
       1664,00 

 
7. Autobusy 
 

          Wyszczególnienie Stawka podatku w zł 
a/ mniej niż 30 miejsc 1456,00 
b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc 1872,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


