
UCHWAŁA NR XVIII/85/19
RADY GMINY RYTWIANY

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)  i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy 
Rytwiany:

1) od samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                   795,00

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                     1 325,00

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                                             1 566,00

2) od samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub 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 przystosowanych do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

1 445,00

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby 
osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia według stawek określonych 
w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

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

602,00

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 w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów 
i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca                                                      1 325,00

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca                                      2 166,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rytwiany

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLIX/266/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Id: BA3AF37C-F7E5-4B31-9FCA-BBE8C0125025. Podpisany Strona 1



§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Gwizdowski
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/85/19

Rady Gminy Rytwiany

z dnia 27 listopada 2019 r.

Stawki podatku dla samochodów ciężarowych określonych w § 1 pkt 2 uchwały Rady Gminy w Rytwianach 
Nr XVIII/85/19 dnia 27 listopada 2019 r.

Stawka roczna podatku (w złotych)Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w 
zależności od liczby osi, dopuszczalnej 
masy całkowitej pojazdu i rodzaju 
zawieszenia

Oś jezdna z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 
równoważne

Inne systemy zawieszeń osi 
jezdnych

Dwie osie
- nie mniej niż 12 ton i mniej niż 15 ton 1 806,00 1 685,00

- nie mniej niż 15 ton i wyżej 2 047,00 2 181,00
Trzy osie
- nie mniej niż 12 ton i mniej niż 21 ton 2 047,00 2 107,00
- nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony 2 095,00 2 288,00
- nie mniej niż 23 tony i wyżej 2 384,00 2 528,00
Cztery osie i więcej
- nie mniej niż 12 ton i mniej niż 27 ton 2 143,00 2 469,00
- nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton 2 528,00 2 697,00
- nie mniej niż 29 ton i wyżej 3 238,00 3 238,00
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/85/19

Rady Gminy Rytwiany

z dnia 27 listopada 2019 r.

Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do użycia łącznie z naczepą lub 
przyczepą określonych  w § 1 pkt 4 Uchwały Rady Gminy w Rytwianach Nr  XVIII/85/19 z dnia 27 listopada 
2019 r.

Stawka roczna podatku (w złotych)
Od ciągników siodłowych i balastowych 
przystosowanych do użycia łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w 
zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy 
całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju 
zawieszenia

Oś jezdna z 
zawieszeniem 
pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym 
za równoważne

Inne systemy zawieszeń 
osi jezdnych

Dwie osie
- nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton 1 661,00 1 867,00
- nie mniej niż 18 ton i mniej niż 31 ton  2 502,00 2 502,00
- nie mniej niż 31 ton i wyżej 2 502,00 2 502,00
Trzy osie i więcej
- nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie 2 502,00 2 502,00
- powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton 2 770,00 2 961,00
- nie mniej niż 40 ton i wyżej 3 130,00 3 238,00
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/85/19

Rady Gminy Rytwiany

z dnia 27 listopada 2019 r.

Stawki podatku dla przyczep i naczep określone w § 1 pkt 6 Uchwały Rady Gminy w Rytwianach Nr 
XVIII/85/19 z dnia 27 listopada 2019 r.

Stawka roczna podatku (w złotych)
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 w zależności od 
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej 
zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia

Oś jezdna z zawieszeniem 
pneumatycznym lub                  

z zawieszeniem uznanym za 
równoważne

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych

Jedna oś
- nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton   722,00 722,00
- nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton   915,00 987,00
- nie mniej niż 25 ton i wyżej 1 096,00 1 204,00
Dwie osie
- nie mniej niż 12 ton i mniej niż 33 tony 1 325,00 1 445,00
- nie mniej niż 33 tony do 36 ton włącznie  1 927,00 1 938,00
- powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton  1 927,00 1 938,00
- nie mniej niż 38 ton i wyżej  2 384,00 2 502,00
Trzy osie i więcej
-  nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie 1 506,00 1 830,00
- powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton 1 506,00 1 830,00
- nie mniej niż 38 ton i wyżej 1 998,00  2 263,00
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