
Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy Miedźno w 2022 r. 
 
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie - 345,00 zł, 
b) powyżej 5,5 t do 9,0 t włącznie - 380,00 zł, 
c) powyżej 9,00 t i poniżej 12 t - 437,00 zł; 

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

Dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów w tonach 

Oś jezdna z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi jezdnych 

Nie mniej niż Mniej niż 

Dwie osie 

12 15 449,00 zł 633,00 zł 

15  638,00 zł 1415,00 zł 

Trzy osie 

12 23 650,00 zł 1000,00 zł 

23  995,00 zł 1550,00 zł 

Cztery osie i więcej 

12 29 1173,00 zł 1863,00 zł 

29  1869,00 zł 2760,00 zł 
 

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t - 1035,00 zł; 
 
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 t w zależności od liczby osi: 
 

Dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów w tonach 

Oś jezdna z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi jezdnych 

Nie mniej niż Mniej niż 

Dwie osie 

12 31 633,00 zł 1035,00 zł 

31  1589,00 zł 2179,00 zł 

Trzy osie i więcej 

12 40 1219,00 zł 1685,00 zł 

40  1686,00 zł 2495,00 zł 
 
5) od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 t 
i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego - 575,00 zł; 
 
 
 



6) od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą 
lub wyższą niż 12t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego: 
 

Dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów w tonach 

Oś jezdna z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia osi jezdnych 

Nie mniej niż Mniej niż 

Jedna oś 

12 25 299,00 zł 426,00 zł 

25  362,00 zł 633,00 zł 

Dwie osie 

12 38 957,00 zł 1455,00 zł 

38  1293,00 zł 1915,00 zł 

Trzy osie i więcej 

12 38 761,00 zł 1060,00 zł 

38  1060,00 zł 1443,00 zł 
 
7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 
a) mniej niż 22 miejsca - 920,00 zł; 
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1380,00 zł. 
 
 
Na postawie  : 

1. Uchwały nr 169/XXV/2016 Rady Gminy Miedźno z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia podatku 
od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r . poz. 6093) 

2. Uchwały nr 172/XXVI/2016 Rady Gminy Miedźno z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w 
sprawie ustalenia podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r . poz. 7110) 

3. Uchwały nr 212/XXVII/2021 Rady Gminy Miedźno z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2021 r . poz. 8318) 
 

 
 
 


