
 

U C H W A Ł A   Nr XXIII/210/08
Rady Miejskiej w Rymanowie

 
z dnia 21 listopada 2008 roku.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8  i art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.10 ust.1 i 2 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2006 r. Nr 
121, poz.844 z późn.zm. ) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w 
sprawie  górnych granic stawek kwotowych  podatków i opłat lokalnych ( Monitor Polski Nr 
59, poz.531) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2008 r. w sprawie 
stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009 r.(Monitor Polski Nr 78 , 
poz. 692) – 
R A D A   M I E J S K A   W   R Y M A N O W I E

u c h w a l a,  co następuje :

§ 1
Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych :

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 
12 ton - w następującej wysokości w złotych :

Dopuszczalna masa
całkowita samochodu

ciężarowego

Stawka podatku 

Pow. 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
660,00

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
1104,00

powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
1320,00



2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 
ton – w następującej wysokości w złotych :

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach) STAWKA  PODATKU

nie mniej niż mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne

inne systemy 
zawieszenia
osi jezdnych

DWIE  OSIE

12 13 1260,00 1428,00

13 14 1320,00 1476,00

14 15 1368,00 1536,00

15 i więcej 1428,00 1596,00

TRZY  OSIE

12 17 1476,00 1596,00

17 19 1536,00 1644,00

19 21 1644,00 1752,00

21 23 1752,00 1848,00

23 25 1800,00 1932,00

25 I więcej 1848,00 1980,00

CZTERY  OSIE  I  WIĘCEJ

12 25 1980,00 2088,00

25 27 1992,00 2016,00

27 29 2016,00
                                 

2028,00

29 31 2040,00 2628,00

31 I więcej 2052,00 2628,00
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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 – w następującej wysokości w złotych :

 

Dopuszczalna masa zespołu 
pojazdów:

ciągnik siodłowy z przyczepą;
ciągnik balastowy z przyczepa

Stawka podatku 

od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 1092,00

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1320,00

powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1428,00

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 następującej wysokości w złotych :

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu

pojazdów : ciągnik siodłowy 
plus naczepa; ciągnik 

balastowy plus przyczepa (w 
tonach)

STAWKA  PODATKU

nie mniej niż mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne

inne systemy 
zawieszenia
osi jezdnych

DWIE  OSIE

12 18 1212,00 1500,00

18 25 1320,00 1644,00

25 31 1428,00 1752,00

31 I więcej 1512,00 2052,00

TRZY  OSIE

12 40 1932,00 1980,00

40 I więcej 2016,00 2652,00
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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, w następującej wysokości w złotych :

Dopuszczalna masa przyczepy lub naczepy 
łącznie z pojazdem silnikowym

Stawka podatku

Od 7 ton do 10 ton włącznie 336,00

Powyżej 10 ton do poniżej 12 ton 444,00

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 następującej wysokości w złotych :

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu 

pojazdów naczepa/przyczepa 
plus pojazd silnikowy (w 

tonach)

STAWKA  PODATKU

nie mniej niż mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne

Inne systemy 
zawieszenia
osi jezdnych

JEDNA  OŚ

12 18 768,00 864,00

18 25 984,00 1104,00

25 i więcej 1212,00 1320,00

DWIE OSIE

12 28 864,00 984,00

28 33 1092,00 1212,00

33 38 1320,00 1476,00

38
I więcej

1476,00 1620,00

TRZY OSIE

12 38 1212,00 1320,00

38 i więcej 1476,00 2052,00
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7) od autobusów – w następującej wysokości w złotych :

o liczbie miejsc do siedzenie 
łącznie z

miejscem kierowcy
Stawka podatku 

do 15 miejsc włącznie 552,00
wyższej niż 15 miejsc do 
mniejszej niż 30 miejsc 864,00

równej 30 miejsc lub więcej
1092,00

§ 2
   Osoby  fizyczne  i  osoby  prawne  oraz  jednostki  organizacyjne  nie  mające  osobowości 

prawnej,na  których  ciąży  obowiązek  podatkowy  uiszczają  podatek  od  środków 
transportowych bez wezwania na rachunek Gminy, w terminach określonych w ustawie.

§ 3
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi  Gminy Rymanów.

§ 4
Traci moc uchwała Nr II/9/06 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 30 listopada 2006
roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 
(  Dziennik  Urzędowy Województwa Podkarpackiego z  dnia  30 listopada 2006 r.  Nr 142, 
poz.2098).

§ 5
 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od  1 stycznia 2009 r.
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