
UCHWAŁA Nr 92/X/2019                  
Rady Gminy Grudusk 

z dnia 11 grudnia 2019 r.                 
                                                                                         
 
 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych oraz zwolnień od podatku 

 
 
     
    Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 oraz art.40 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z póź.zm.), w związku z art.10 ust.1 
i 2, art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz.U. z 2019 r., poz.1170 z późn.zm.) , Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 
lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych 
na rok 2020  (M.P. z 2019 r.,poz.738) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 
15 października 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 
obowiązujących w 2019 r. (M.P. z  2018 r., poz.1018) – Rada Gminy uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1. 
 

Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych, obowiązujące 
na terenie Gminy Grudusk: 
 

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art.8 pkt 1 ustawy o 
podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 714 zł 
b/ powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 1175 zł 
c/ powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1431 zł 

 
2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art.8 pkt 2 ustawy o 
podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i 
wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej 
pojazdu i rodzaju zawieszenia, według stawek określonych w załączniku Nr 1 do 
niniejszej Uchwały; 

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

a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 1038 zł 
b/ powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 1481 zł 
c/ powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1670 zł 

 
4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art.8 pkt 4 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej 



masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, według stawek określonych w 
załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały; 
 
5) od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt 5 ustawy o podatkach i 
opłatach lokalnych, 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): 

a/ od 7 ton do 9 ton włącznie – 240 zł 
b/ powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 338 zł 

 
6) od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt 6 ustawy o podatkach i 
opłatach lokalnych (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, 
według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały; 

 
7) od autobusów, o których mowa w art.8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych w zależności od liczby miejsc do siedzenia, poza miejscem kierowcy : 

a/ mniejszej niż 22 miejsca– 1175 zł 
b/  równej lub wyższej niż 22 miejsca – 1263 zł 

 
§ 2. 

 
Zwalnia się z podatku od środków transportowych: 

1) samochody związane z ochroną przeciwpożarową z wyjątkiem pojazdów 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

2) autobusy służące do wożenia dzieci do szkół, z wyjątkiem związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej. 

 
§ 3. 

 
Traci moc Uchwała Nr 175/XXII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 30 listopada 2016 
r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz 
zwolnień od podatku. 
 

§ 4. 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 
2020. 
 
                                                                                       Przewodniczący Rady                                                             
                                                                                  mgr inż. Michał Zakrzewski 
 
 
 
 
 



                                                                                
                                                                                     Załącznik Nr 1 

                                                                                     do Uchwały Nr 92/X/2019  
                                                                                     Rady Gminy Grudusk 

                                                                                     z dnia 11 grudnia 2019 r.         

 
 
 
 

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż  
12 ton (art.8 pkt 2 ustawy) 

 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita  
(w tonach) 

 

 
Stawka podatku (w złotych) 

 
 
 

Nie mniej niż: 

 
 
 

Mniej niż: 

 
Oś jezdna (osie 

jezdne) z 
zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem 
uznanym za 
równoważne 

 

 
Inny system 

zawieszenia osi 
jezdnych 

Dwie osie 
12 13 0 194 

13 14 194               527 

14 15              539 1342 

15  608 1588 

Trzy osie 
12 17 194 333 

17 19 333 677 

19 21              940 1864 

21 23 982 2001 

23 25  1284 2100 

25   1284  2100 

Cztery osie i więcej 
12 25 882 899 

25 27 899 1399 

27 29 1329 2208 

29 31 2100 2732 

31  2208 2732 

 
                                                                                      
                                                                                                

                                                                                   Przewodniczący Rady 
                                                                           mgr inż. Michał Zakrzewski 

                                                                                          
                                                                                              
 

                                                                                              



Załącznik Nr 2 
                                                                                             do Uchwały Nr 92/X/2019                                                                                             

Rady Gminy Grudusk 
                                                                                             z dnia 11 grudnia 2019 r. 

 
 
 
 

Stawka podatku dla ciągników siodłowych i balastowych o masie całkowitej równej 
lub wyższej niż 12 ton (art.8 pkt 4 ustawy) 

 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: 

ciągnik siodłowy + naczepa; 
ciągnik balastowy + przyczepa 

(w tonach) 
 

 
 
 

Stawka podatku (w złotych) 

 
 
 

Nie mniej niż: 

 
 
 

Mniej niż: 
 

 
Oś jezdna (osie 

jezdne) z 
zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem 
uznanym za 
równoważne 

 

 
Inny system 

zawieszenia osi 
jezdnych 

Dwie osie 
12 18 0 57 

18 25 723 1175 

25 31 1811 1400 

31  2001 2110 

Trzy osie i więcej 
12 40 2076 2110 

40  2206 2748 

 
 
                                                                               
                                                                                                   

                                                                                  Przewodniczący Rady 
                                                                              mgr inż. Michał Zakrzewski 
 
 
                                                                                             
 
 
                                                                                            
                                                                                           
                                                                                             
 

                                                                                            
  
 



Załącznik Nr 3 
                                                                                            do Uchwały Nr 92/X/2019 

                                                                                            Rady Gminy Grudusk 
                                                                                            z dnia 11 grudnia 2019 r. 

 
 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

pojazdów: 
naczepa/przyczepa + pojazd 

(w tonach) 
 

 
 

Stawka podatku (w złotych) 

 
 
 

Nie mniej niż: 

 
 
 

Mniej niż: 

 
Oś jezdna (osie 

jezdne) z 
zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem  
uznanym za 
równoważne 

 

 
Inny system 

zawieszenia osi 
jezdnych 

Jedna oś 
12 18 0 43 

18 25 233 431 

25               431 733 

Dwie osie 
12 28 291 418 

28 33 1078 1635 

33 38 1090 1670 

38  1481 2110 

Trzy osie i więcej 
12 38 1198 1612 

38  1335 1744 

 
 

 
                                                                                                       

                                                                                              Przewodnicząca Rady 
                                                                              mgr inż. Michał Zakrzewski 
   
                                                                                                 
 
                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 


