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Stawki podatku od środków transportowych dla przyczep i naczep, które łącznie            

z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą  

lub wyższą niż 12 ton. 

 

 
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.   

 

 

 

 

      Liczba osi i dopuszczalna masa  

     Całkowita zespołu pojazdów: 

     naczepa (przyczepa) + pojazd silnikowy 

      / w tonach/ 

Stawki podatku w zł 
 

Oś jezdna (osie 

jezdne z 

zawieszeniem 

pneumatycznym 

lub zawieszeniem 

uznanym za 

równoważne) 

 

Inne systemy 

zawieszenia osi 

jezdnych 

 

Jedna oś 

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton  

nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton 

nie mniej niż 25ton  

 

Propozycja Burmistrz 

 

Jedna oś 

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton  

nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton 

nie mniej niż 25ton  

 

 

     300,00 

     400,00 

     450,00 

   

 

 

 

     400,00 

     450,00 

     550,00 

  

 

 

     350,00 

     450,00 

     700,00 

 

 

 

 

     450,00 

     550,00 

     800,00 

 



 

Dwie osie 

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton 

nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony 

nie mniej niż 33 tony i mniej niż 38 ton 

nie mniej niż 38 ton  

 

Propozycja Burmistrz 

 

Dwie osie 

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton 

nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony 

nie mniej niż 33 tony i mniej niż 38 ton 

nie mniej niż 38 ton 

 

 

    350,00 

    750,00 

  1000,00 

  1300,00 

 

 

 

 

    400,00 

    800,00 

    1100,00 

    1500,00 

 

 

  

    450,00 

  1000,00 

  1450,00 

  1850,00 

   

 

 

 

  550,00 

  1100,00 

  1550,00 

  1950,00 

  
 

Trzy osie  

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 38 ton 

nie mniej niż 38 ton 

 

Propozycja Burmistrz 

 

Trzy osie  

nie mniej niż 12 ton i mniej niż 38 ton 

nie mniej niż 38 ton  

 

 

     800,00 

  1 100,00 

   

 

 

 

     900,00 

    1200,00 

  

 

  

  1100,00 

  1450,00 

 

 

 

 

  1200,00 

  1550,00 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

/-/ Grzegorz Wojtanowski 

 

 

 


