
UCHWAŁA NR XLI/290/2021 
RADY GMINY JABŁONKA 

z dnia 17 listopada 2021 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jabłonka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz.U. 2021. 
1372 ze zm.) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (T.j.  Dz.U. 
2019.1170 ze zm.) 

RADA GMINY JABŁONKA 
uchwala co następuje: 

§ 1.  

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych wynosi:  

1.  

a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, o których 
mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 

b) od ciągników siodłowych i balastowych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton 
i poniżej 12 ton, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 

c) 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,  o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 

d) od autobusów o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy mniejszej niż 22 miejsca i równej lub 
wyższej niż 22 miejsca, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jak 
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. od samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton                
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia o których mowa 
w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. od ciągników siodłowych i balastowych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub 
wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia 
o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej 
uchwały. 

4. od przyczep i naczep z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą 
lub wyższą niż 12 ton o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jak w załączniku 
Nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

1. Wpłaty podatku od środków transportowych podatnicy dokonują bez wezwania w ustawowym terminie do 
dnia: 

a) 15 lutego I rata podatku 

b) 15 września II rata podatku 

2. Wpłaty można dokonywać w kasie Urzędu Gminy Jabłonka w godzinach pracy Urzędu lub bezpośrednio na 
rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Jabłonce nr konta 80 8798 0002 0000 0000 0026 0003. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonka. 
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§ 4.  

Traci moc Uchwała Nr XIII/109/2015 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jabłonka. 

§ 5.  

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Jabłonka 

 
 

mgr inż. Eugeniusz Moniak 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/290/2021 

Rady Gminy Jabłonka 

z dnia 17 listopada 2021 r. 

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W GMINIE JABŁONKA 

(od pojazdów określonych  w art. 8 pkt 1, pkt 3, pkt 5, pkt 7) 

Lp. RODZAJ I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA 
POJAZDU 
(w tonach) 

Stawki podatku 
(w złotych) 

1.1. Samochody ciężarowe o DMC powyżej 3,5 tony do 5,5 tony 
włącznie 

370 

1.2. Samochody ciężarowe o DMC powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 613 
1.3. Samochody ciężarowe o DMC powyżej 9 ton i poniżej 

12 ton 
798 

1.4. Ciągniki siodłowe i balastowe o DMC zespołu pojazdów od 3,5 
tony i poniżej 12 ton 

254 

1.5. Przyczepy i naczepy o DMC zespołu pojazdów od 7 ton  
i poniżej 12 ton 

254 

1.6. Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia mniejszą niż 22 miejsca 
poza miejscem kierowcy 

365 

1.7. Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia równą lub wyższą niż 22 
miejsca poza miejscem kierowcy 

1031 

  

  

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Jabłonka 

 
 

mgr inż. Eugeniusz Moniak 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/290/2021 

Rady Gminy Jabłonka 

z dnia 17 listopada 2021 r. 

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W GMINIE JABŁONKA 

( od pojazdów określonych w art. 8 pkt 2) 

Stawki podatku                  
(w złotych) 

 
Lp. 

 
WYSZCZEGÓLNIENIE  

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
 (w tonach) 

Oś jezdna (osie 
jezdne) z  

zawieszeniem 
pneumatycznym

    lub 
zawieszeniem 
uznanym za 
równoważne 

Inne 
systemy 

zawieszenia 
osi 

   1.  Samochody ciężarowe o 2 osiach o DMC: 
1.1.  Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton 640 924 
1.2.  Nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton 640 924 
1.3.  Nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton 640 924 
1.4.  Nie mniej niż 15 i więcej 647 1462 
2.  Samochody ciężarowe o 3 osiach o DMC: 

2.1.  Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton 924 1386 
2.2.  Nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton 924 1386 
2.3.  Nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton 924 1386 
2.4.  Nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 ton 1172 1822 
2.5.  Nie mniej niż 23 ton i mniej niż 25 ton 1185 1841 
2.6.  Nie mniej niż 25 ton i więcej 1185 1841 
3.  Samochody ciężarowe o 4 osiach i więcej o DMC:  

3.1.  Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton 1444 2079 
3.2.   Nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton 1444 2079 
3.3.  Nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton 1444 2079 
3.4.   Nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton 1932 2864 
3.5.  Nie mniej niż 31 ton i więcej 1932 2864 

  

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Jabłonka 

 
 

mgr inż. Eugeniusz Moniak 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/290/2021 

Rady Gminy Jabłonka 

z dnia 17 listopada 2021 r. 

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W GMINIE JABŁONKA 

(od pojazdów określonych w art. 8 pkt 4) 

Stawki podatku 
(w złotych) 

 
  
Lp. 

 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 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 

1. Ciągnik siodłowy lub balastowy o 2  
osiach i DMC zespołu pojazdów: 

1.1.  Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton 1271 1733 
1.2.  Nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton 1271 1733 
1.3.  Nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton 1271 1733 
1.4.  Nie mniej niż 31 i więcej 1649 2264 
2. Ciągnik siodłowy lub balastowy o 3  

osiach i więcej i DMC zespołu pojazdów: 
2.1.  Nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie 1733 2079 
2.2.  Powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton 1733 2079 
2.3.  Nie mniej niż 40 ton i więcej 2079 2977 

  

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Jabłonka 

 
 

mgr inż. Eugeniusz Moniak 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/290/2021 

Rady Gminy Jabłonka 

z dnia 17 listopada 2021 r. 

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W GMINIE JABŁONKA 

(od pojazdów określonych w art.8 pkt 6) 

Stawki podatku 
(w złotych) 

 
   
Lp. 

 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

 
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 

   1. Przyczepy i naczepy o 1 osi i DMC: 
1.1.  Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton 254 370 
1.2.  Nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton 254 374 
1.3.  Nie mniej niż 25 ton i więcej 374 656 
2.  Przyczepy i naczepy o 2 osiach i DMC: 

2.1.  Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton 751 1155 
2.2.  Nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 ton 751 1155 
2.3.  Nie mniej niż 33 ton i do 36 ton włącznie 993 1508 
2.4.  Powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton 993 1508 
2.5.  Nie mniej niż 38 ton i więcej 1342 1986 
3.  Przyczepy i naczepy o 3 osiach i więcej i DMC: 

3.1.  Nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie 1155 1502 
3.2.  Nie mniej niż 36 ton i mniej niż 38 ton 1329 1675 
3.3.   Nie mniej niż 38 ton i więcej 1329 1675 

  

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Jabłonka 

 
 

mgr inż. Eugeniusz Moniak 
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