
Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr XV/93/2007 

Rady Miejskiej Rydzyny  

z dnia 12 listopada 2007r. 

 

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 
 

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej bez urządzeń służących 

ograniczeniu emisji spalin i wyprodukowanego przed rokiem 1999: 

− powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie      616,00 zł. 

− powyżej 5,5 t do 9 t włącznie      682,00 zł. 

− powyżej 9 t do poniżej 12 t     718,00 zł. 

 

2. Od samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej bez urządzeń służących ograniczeniu 

emisji spalin i wyprodukowanego w roku 1999 i później: 

− powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie      566,00 zł. 

− powyżej 5,5 t do poniżej 9 t     668,00 zł. 

− powyżej 9 do poniżej 12 t     698,00 zł. 

 

3. Od samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej z urządzeniami służącymi 

ograniczeniu emisji spalin i wyprodukowanego przed 1999: 

− powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie      544,00 zł. 

− powyżej 5,5 t do 9 t włącznie      646,00 zł. 

− powyżej 9 t do poniżej 12 t     668,00 zł. 

 

4. Od samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej z urządzeniami służącymi 

ograniczeniu emisji spalin i wyprodukowanego w roku 1999 i później: 

− powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie      534,00 zł. 

− powyżej 5,5 t do 9 t włącznie      636,00 zł. 

− powyżej 9 t do poniżej 12 t     646,00 zł. 

 

5. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 

12 ton w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia, wyprodukowanego przed 

rokiem 1999: 

 
 

Masa całkowita w 
tonach 

 

 
nie mniej  

 
mniej niż  
 

 
Osie jezdne z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym za 
równoważne 

 
Inny system zawieszenia 

pojazdy posiadające dwie osie 
12 13 718,00  718,00 
13 14 770,00 770,00 
14 15 874,00 874,00 
15  1 130,00 1 278,00 

Pojazdy posiadające trzy osie 
12 17 1 180,00 1 180,00 
17 19 1 234,00 1 234,00 
19 21 1 286,00 1 284,00 
21 23 1 386,00 1 386,00 
23         25 1 490,00 1 612,00 
25  1 594,00 1 612,00 



 
 

Masa całkowita w 
tonach 

 

 
nie mniej  

 
mniej niż  
 

 
Osie jezdne z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym za 
równoważne 

 
Inny system zawieszenia 

pojazdy posiadające cztery osie i więcej 
12 25 1 954,00 1 954,00 
25 27 2 106,00 2 106,00 
27 29 2 158,00 2 158,00 
29 31 2 208,00 2 555,00 
31  2 262,00 2 555,00 

 

 

6. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 

12 ton w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia, wyprodukowanego w roku 

1999 i później: 

 
 

Masa całkowita w 
tonach 

 

 
nie mniej  

 
mniej niż  
 

 
Osie jezdne z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym za 
równoważne 

 
Inny system zawieszenia 

pojazdy posiadające dwie osie 
12 13 668,00 668,00 
13 14 718,00 718,00 
14 15 820,00 820,00 
15  1 120,00 1 278,00 

Pojazdy posiadające trzy osie 
12 17 1 078,00 1 078,00 
17 19 1 182,00 1 182,00 
19 21 1 234,00 1 234,00 
21 23 1 336,00 1 336,00 
23       25 1 438,00 1 612,00 
25  1 542,00 1612,00 

pojazdy posiadające cztery osie i więcej 
12 25 1 848,00 1 848,00 
25 27 2 056,00 2 056,00 
27 29 2 106,00 2 106,00 
29 31 2 190,00 2 506,00 
31  2 211,00 2 506,00 

 

7. Od ciągnika siodłowego i balastowego bez urządzeń służących ograniczeniu emisji 

spalin wyprodukowanego przed 1999 r. przystosowanego do użycia łącznie z naczepą 

lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej: 

− od 3,5 t do poniżej 12 t      1 438,00 zł. 

 

8. Od ciągnika siodłowego i balastowego bez urządzeń służących ograniczeniu emisji 

spalin, wyprodukowanego w roku 1999 i później przystosowanego do użycia łącznie  

z naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu: 

− od 3,5 t do poniżej 12 t      1 386,00 zł.  



9. Od ciągnika siodłowego i balastowego wyposażonego w urządzenia służące 

ograniczeniu emisji spalin i wyprodukowanego przed rokiem 1999 przystosowany do 

użycia łącznie z naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

− od 3,5 t do poniżej 12 t       1 336,00 zł. 

 

10. Od ciągnika siodłowego i balastowego wyposażonego w urządzenia służącego 

ograniczeniu emisji spalin i wyprodukowanego w roku 1999 i później przystosowany 

do użycia łącznie z naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

− od 3,5 t do poniżej 12 t       1 314,00 zł. 

 

11. Od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 

pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi i rodzaju 

zawieszenia, wyprodukowanego przed 1999 rokiem: 

 
 
Liczba osi i masa zespołu  
( ciągnik +naczepa, przyczepa) 
 
nie mniej  

 
mniej niż  
 

 
Osie jezdne z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym za 
równoważne 

 
Inny system zawieszenia osi jezdnych  

pojazdy posiadające dwie osie 
12 18 1 542,00 1 542,00 
18 25 1 594,00 1 594,00 
25 31 1 644,00 1 644,00 
31  1 746,00 1 980,00 

Pojazdy posiadające trzy osie i więcej 
12 40 1 818,00 1 818,00 
40  2 354,00 2 555,00 

 

12. Od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 

pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi i rodzaju 

zawieszenia, wyprodukowanego w 1999 r. i później: 

 
 
Liczba osi i masa zespołu  
( ciągnik +naczepa, przyczepa) 
 
nie mniej  

 
mniej niż  
 

 
Osie jezdne z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym za 
równoważne 

 
Inny system zawieszenia osi jezdnych  

pojazdy posiadające dwie osie 
12 18 1 490,00 1 490,00 
18 25 1 542,00 1 542,00 
25 31 1 594,00 1 594,00 
31  1 732,00 1 980,00 

Pojazdy posiadające trzy osie i więcej 
12 40 1 746,00 1 758,00 
40  2 272,00 2 555,00 

 

13. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą 

od 7 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanych przed 1999 rokiem za wyjątkiem 

związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 

rolnego:        

258,00 zł. 

 

 

 



14. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą 

od 7 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanych w roku 1999 i później za wyjątkiem 

związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 

rolnego:      

238,00 zł. 

 

15. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 

masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton w zależności od liczby osi i rodzaju 

zawieszenia wyprodukowanych przed 1999 rokiem z wyjątkiem związanych 

wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 

 
 
Liczba osi i masa zespołu  
( ciągnik +naczepa, przyczepa) 

 
nie mniej 

 
mniej niż 

 

 
Osie jezdne z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym za 
równoważne 

 
Inny system zawieszenia osi jezdnych  

pojazdy posiadające jedną oś 
12 18 288,00 288,00 
18 25 298,00 326,00 
25  514,00 574,00 

pojazdy posiadające dwie osie  
12 28 516,00 516,00 
28 33 772,00 868,00 
33 38 1 162,00 1 320,00 
38  1 520,00 1 736,00 

Pojazdy posiadające trzy osie i więcej 
12 38 1 438,00 1 438,00 
38  1 644,00 1 736,00 

 

16. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 

masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton w zależności od liczby osi i rodzaju 

zawieszenia wyprodukowaną w roku 1999 i później w wyjątkiem związanych 

wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 

 
 
Liczba osi i masa zespołu  
( ciągnik +naczepa, przyczepa) 

 
nie mniej 

 
mniej niż 

 

 
Osie jezdne z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym za 
równoważne 

 
Inny system zawieszenia osi jezdnych  

pojazdy posiadające jedną oś 
12 18 286,00 286,00 
18 25 296,00 326,00 
25  500,00 574,00 

pojazdy posiadające dwie osie  
12 28 494,00 494,00 
28 33 756,00 868,00 
33 38 1 148,00 1 320,00  
38  1 512,00  1 736,00 

Pojazdy posiadające trzy osie i więcej 
12 38 1 418,00  1 418,00 
38  1 542,00 1 736,00 

 

 

 



17. Od autobusu bez urządzeń służących ograniczeniu emisji spalin, wyprodukowanego 

przez rokiem 1999 o liczbie miejsc do siedzenia: 

− mniej niż 30 miejsc      258,00 zł. 

− równej lub wyższej niż 30 miejsc    412,00 zł. 

 

18. Od autobusu bez urządzeń służących ograniczeniu emisji spalin, wyprodukowanego  

w roku 1999 i później o liczbie miejsc do siedzenia: 

− mniejszej niż 30 miejsc      252,00 zł 

− równej lub wyższej niż 30 miejsc     396,00 zł. 

 

19. Od autobusu wyposażonego w urządzenia służące ograniczeniu emisji spalin, 

wyprodukowanego przed rokiem 1999 i liczbie miejsc do siedzenia: 

− mniejszej niż 30 miejsc      248,00 zł. 

− równej lub wyższej niż 30 miejsc    360,00 zł. 

 

20. Od autobusu wyposażonego w urządzenia służące ograniczeniu emisji spalin, 

wyprodukowanego w roku 1999 i później o liczbie miejsc do siedzenia; 

− mniejszej niż 30 miejsc       208,00 zł. 

− równej lub wyższej niż 30 miejsc    310,00 zł. 

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej Rydzyny 

/-/ Stefan Szmania 


