
Stawki podatku od środków transportowych zgodnie z Uchwałą nr 187/XXV/20 Rady Miejskiej w Iłowej z 25 listopada 
2020 r. 

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej: 

1. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 335 zł 

2. powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1034 zł 

3. powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1194 zł 

 

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

Lp. 

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
w tonach 

osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym 
lub uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia osi jezdnych 

nie mniej niż mniej niż   

1. posiadające dwie osie 
 12 13 1196 zł 1213 zł 
 13 14 1213 zł 1230 zł 
 14 15 1230 zł 1268 zł 
 15  1306 zł 2085 zł 

2. posiadające trzy osie 
 12 17 1268 zł 1500 zł 
 17 19 1500 zł 1838 zł 
 19 21 1838 zł 2069 zł 
 21 23 1967 zł 2420 zł 
 23 25 2420 zł 2986 zł 
 25  2420 zł 2986 zł 

3. posiadające cztery osie i więcej 
 12 25 2037 zł 2071 zł 
 25 27 2072 zł 2373 zł 



 27 29 2373 zł 2760 zł 
 29 31 2760 zł 3363 zł 
 31  2760 zł 3363 zł 

 

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów: 

1. od 3,5 tony do 9 ton włącznie 862 zł 

2. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1119 zł 

 

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: 

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

osie jezdne z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych 

nie mniej niż mniej niż 

dwie osie 

12 18 1195 zł 1241 zł 

18 25 1285 zł 1838 zł 

25 31 1824 zł 2417 zł 

31  2417 zł 2600 zł 

trzy osie i więcej 

12 40 2072 zł 2600 zł 

40  2760 zł 3363 zł 

 
 
 
 



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  

335 zł 

 

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  

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

 

nie mniej niż mniej niż 
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia osi jezdnych 

jedna oś 

12 18 292 zł 336 zł 

18 25 673 zł 903 zł 

25  903 zł 1192 zł 

dwie osie 

12 28 770 zł 1234 zł 

28 33 1605 zł 1836 zł 

33 38 1836 zł 1950 zł 

38  2243 zł 2503 zł 

trzy osie i więcej 

12 38 1836 zł 2056 zł 

38  2405 zł 2512 zł 

 

Autobusy 

liczba miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy mniejsza niż 22 miejsca 640 zł 

liczba miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy równa lub większa niż 22 miejsca 1409 zł 
 

 


