
UCHWAŁA NR 174/XXX/2021 
RADY MIASTA ZAMBRÓW 

z dnia 26 października 2021 r. 

w sprawie określenia 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 2021 r. 
poz. 1372, z 2019 r. poz. 506, 1309) art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z 2018 r. poz. 2244, z 2021 r. poz. 401) Rada Miasta Zambrów uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych, obowiązujące na terenie Miasta 
Zambrów: 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie       – 560,00 zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie       – 930,00 zł, 

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton        – 1.120,00 zł; 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 
i posiadającego: 

STAWKA  
LICZBA OSI Zawieszenie osi jezdnych 

pneumatyczne lub uznane za 
równorzędne: 

Inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych: 

a) dwie osie 1.580,00 zł 2.130,00 zł 
b) trzy osie 2.130,00 zł 2.320,00 zł 
c) cztery i więcej osi i 
dopuszczalnej masie całkowitej: 

  

-od 12 ton do poniżej 29 ton; 2.320,00 zł 2.940,00 zł 
-nie mniej niż 29 ton 2.530,00 zł 3.190,00 zł 

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1.239,00 zł 

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a) od 12 ton do 36 ton włącznie: 

STAWKA  
LICZBA OSI I DOPUSZCZALNA 
MASA CAŁKOWITA ZESPOŁU 

POJAZDÓW W TONACH 

Zawieszenie osi jezdnych 
pneumatyczne lub uznane za 

równorzędne: 

Inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych: 

-dwie osie nie mniej niż 12 ton 
do poniżej 31 ton 2.180,00 zł 2.457,00 zł 

-dwie osie nie mniej niż 31 ton 
do 36 ton włącznie 2.180,00 zł 2.572,00 zł 

-trzy i więcej osi nie mniej niż 
12 ton do 36 ton włącznie 1.837,00 zł 2.541,00 zł 

b) powyżej 36 ton: 

STAWKA  
LICZBA OSI I DOPUSZCZALNA Zawieszenie osi jezdnych Inne systemy zawieszenia osi 
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MASA CAŁKOWITA ZESPOŁU 
POJAZDÓW W TONACH 

pneumatyczne lub uznane za 
równorzędne: 

jezdnych: 

- dwie osie powyżej 36 ton; 2.180,00 zł 3.045,00 zł 
-trzy i więcej osi, 
powyżej 36 ton do poniżej 40 
ton; 

2.520,00 zł 3.045,00 zł 

 - trzy i więcej osi  
 40 ton i więcej 

2.730,00 zł 3.045,00 zł 

5) 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  – 870,00 zł; 

6) od przyczep i naczep, 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: 

a) o dopuszczalnej masie całkowitej do 26 ton włącznie: 

STAWKA  
LICZBA OSI Zawieszenie osi jezdnych 

pneumatyczne lub uznane za 
równorzędne: 

Inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych: 

- jedna oś 672,00 zł 1.207,00 zł 
- dwie osie 870,00 zł  1.029,00 zł 
- trzy i więcej osi 1.310,00 zł 1.650,00 zł 

b) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 26 ton do 36 ton włącznie: 

STAWKA  
LICZBA OSI Zawieszenie osi jezdnych 

pneumatyczne lub uznane za 
równorzędne: 

Inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych: 

- jedna oś 672,00 zł 1.207,00 zł 
- dwie osie 1.320,00 zł 1.890,00 zł 
-trzy i więcej osi 1.310,00 zł 1.650,00 zł 

c) powyżej 36 ton: 

STAWKA  
LICZBA OSI Zawieszenie osi jezdnych 

pneumatyczne lub uznane za 
równorzędne: 

Inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych: 

- jedna oś 1.428,00 zł 2.142,00 zł 
- dwie osie 1.711,00 zł 2.499,00 zł 
trzy i więcej osi 1.650,00 zł 1.879,00 zł 

7) od autobusów o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 

a) mniej niż 22 miejsca    – 1.320,00 zł, 

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca  – 1.960,00 zł; 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 59/XII/2019 Rady Miasta Zambrów z dnia 22 października 2019 roku 
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa 
Podlaskiego poz. 5003). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dniem 
1 stycznia 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Jacek Olszewski 
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