
 

U C H W A Ł A   Nr XV/97/11 

Rady Miejskiej w Ryglicach 

z dnia 23 listopada 2011 roku 
 

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy   

Ryglice. 

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i  art. 42  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ustawy z 

dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z 

późn. zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. . w sprawie 

górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M.P. Nr 95, poz. 

961) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek 

podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M.P. Nr 95, poz.962) - Rada 

Miejska w Ryglicach uchwala, co następuje: 

 

 

 
Kolorem czerwonym dopisano wysokość  stawek podatku jaki proponowała w autorskiej 

uchwale Burmistrz Ryglic  Teresa Połoska. Radni przegłosowali jednak dużo mniejsze podwyżki 

autorem uchwalonej uchwały był radny Jezior.   

 

§ 1. 

 

Ustala się stawki podatku od środków transportowych na obszarze gminy Ryglice  

w następujących wysokościach: 

 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony  

i poniżej12 ton wyprodukowanego do 31 grudnia 1995 roku: 
 

a) powyżej  3,5 tony do 5,5 tony włącznie    - 350,00zł 

b) powyżej 5,5 tony   do 9 ton włącznie               - 400,00zł 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                - 600,00 

 Propozycja P. Burmistrz 

a) powyżej  3,5 tony do 5,5 tony włącznie    - 500,00zł 

b) powyżej 5,5 tony   do 9 ton włącznie               - 600,00zł 

            c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                - 900,00zł 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony 

i poniżej 12 ton wyprodukowanego po dniu 1 stycznia 1996 roku: 
 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie   - 300,00zł 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie              - 350,00zł 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton               - 550,00zł     

Propozycja Burmistrz  

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie   - 400,00zł 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie              - 500,00zł 

            c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton               - 800,00zł     

3) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 

ton - w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju 

zawieszenia  - stawki podatkowe określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 



 

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą 

lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 

ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1995 roku: 
 

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony    - 500,00zł 

b) od 5,5 tony i poniżej 12 ton   - 550,00zł 

Propozycja Burmistrz 

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony    - 800,00zł 

b) od 5,5 tony i poniżej 12 ton   - 900,00zł 
 
 

5) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą 

lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej  

12 ton wyprodukowanego po dniu 1 stycznia 1996 roku: 
 

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony   - 450,00zł 

b) od 5,5 tony i poniżej 12 ton    - 500,00zł 

Propozycja Burmistrz 

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony   - 700,00zł 

b) od 5,5 tony i poniżej 12 ton    - 800,00zł 

 

6) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie  

    z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej  

    lub wyższej niż 12 ton – stawki podatkowe określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

7) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 

   masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanej do dnia 31 grudnia 1995 roku: 
 

a) od 7 ton i poniżej 10 ton     - 250,00zł 

b) od 10 ton i poniżej 12 ton    - 300,00zł 

Propozycja Burmistrz 

a) od 7 ton i poniżej 10 ton     - 450,00zł 

b) od 10 ton i poniżej 12 ton    - 500,00zł 

 

8) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 

    masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanej po dniu 1 stycznia 1996 roku: 
 

a) od 7 ton i poniżej 10 ton     - 230,00zł 

b) od 10 ton i poniżej 12 ton    - 250,00zł 

Propozycja Burmistrz 

a) od 7 ton i poniżej 10 ton     - 400,00zł 

b) od 10 ton i poniżej 12 ton    - 450,00zł 

 

9) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną  

    masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton – stawki podatkowe określa załącznik Nr 3  

    do niniejszej uchwały. 

 

10) od autobusu wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1995 roku – w zależności od liczby  

      miejsc do siedzenia: 

a) mniej niż 20 miejsc    - 350,00zł 

b) od 20 miejsc do 29 miejsc    - 550,00zł 

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc   - 1000,00zł 



Propozycja Burmistrz 

a) mniej niż 20 miejsc    - 500,00zł 

b) od 20 miejsc do 29 miejsc    - 700,00zł 

            c) równej lub wyższej niż 30 miejsc   - 1400,00zł 

11) od autobusu wyprodukowanego po dniu 1 stycznia 1996 roku – w zależności od liczby  

      miejsc do siedzenia: 
 

a) mniej niż 20 miejsc    - 300,00zł 

b) od 20 miejsc do 29 miejsc    - 500,00zł 

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc   -1000,00zł 

Propozycja Burmistrz  

a) mniej niż 20 miejsc    - 500,00zł 

b) od 20 miejsc do 29 miejsc    - 700,00zł 

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc   -1300,00zł 

  

§ 2. 

 

Traci moc uchwała Nr XLII/285/09Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 

października 2009r. r.  w sprawie wysokości  stawek podatku od środków transportowych na 

obszarze  Gminy Ryglice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 695, poz. 5230 z dnia 17 

listopada 2009 r.). 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.                                                   

 

 

                   Przewodniczący Rady 

/-/ Grzegorz Wojtanowski 

 

 

 


