
UCHWAŁA NR XLVI/329/2022 
RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE 

z dnia 28 listopada 2022 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta 
Grybowa. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1452 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Grybowie uchwala co następuje: 

§ 1.  

1. Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych: 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton - 
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) 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 - jak 
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 

3) 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 - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 

4) od autobusów - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 

5) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton -jak 
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 

6) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton -jak 
w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 

7) od przyczepy i naczepy, 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 - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 

§ 2.  

Wpłaty podatku można dokonać bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Grybowie lub na 
rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Grybowie. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Grybów. 

§ 4.  

Traci moc uchwała Nr XXXIV/244/2021 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 listopada 
2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie 
Miasta Grybowa. 
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§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Grybowie 

 
 

Józef Góra 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/329/2022 

Rady Miejskiej w Grybowie 

z dnia 28 listopada 2022 r. 

Stawki podatku od środków transportowych na terenie Miasta Grybów (od pojazdów 
określonych w art. 8 pkt.1, pkt. 3, pkt. 5, pkt. 7 ustawy). 

Lp. Rodzaj i dopuszczalna masa całkowita (DMC) pojazdu 
samochodowego 

Stawki podatku na terenie Miasta Grybów od 
1 pojazdu 

1 2  3  
1.1 Samochód ciężarowy o DMC powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie  628,00  
1.2 Samochód ciężarowy o DMC powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  755,00  
1.3 Samochód ciężarowy o DMC powyżej 9 ton i poniżej 12 ton  918,00  
2. Ciągnik siodłowy i balastowy o DMC zespołu pojazdów od 3,5 ton i 

poniżej 12 ton  
1096,00  

3. Przyczepa i naczepa o DMC zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej 12 
ton  

942,00  

4.1 Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia mniejszej niż 22  628,00  
4.2 Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia równej lub większej niż 22  931,00  

  

   

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Grybowie 

 
 

Józef Góra 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/329/2022 

Rady Miejskiej w Grybowie 

z dnia 28 listopada 2022 r. 

Stawki podatków od środków transportowych na terenie Miasta Grybów (od pojazdów 
określonych w art. 8 pkt. 2 ustawy). 

Stawki podatku na terenie Miasta Grybów od 1 pojazdu  Lp. Wyszczególnienie: Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita (DMC) Zawieszenie osi pneumatyczne i uznane 

za równoważne  
Inne systemy 

zawieszenia osi  
1 2  3  4  

1. Samochód ciężarowy o 2 osiach o DMC:  
1.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton  832,00  1003,00  
1.2 nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton  1003,00  1160,00 
1.3 nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton  1160,00  1191,00  
1.4 nie mniej niż 15 ton i więcej  1191,00  1944,00  

2. Samochód ciężarowy o 3 osiach o DMC: 
2.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton  1003,00  1191,00  
2.2 nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton  1191,00  1301,00  
2.3 nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton  1301,00  1756,00  
2.4 nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony  1411,00  2022,00  
2.5 nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton  1543,00  2613,00  
2.6 nie mniej niż 25 ton i więcej  2143,00  2753,00  

3. Samochód ciężarowy o 4 osiach i więcej o DMC: 
3.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton  1249,00  1543,00  
3.2 nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton  1452,00  2613,00  
3.3 nie mniej niż 27 tom i mniej niż 29 ton  1721,00  2753,00  
3.4 nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton  2470,00  3528,00  
3.5 nie mniej niż 31 ton i więcej  2470,00  3528,00  

  

  

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Grybowie 

 
 

Józef Góra 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/329/2022 

Rady Miejskiej w Grybowie 

z dnia 28 listopada 2022 r. 

Stawki podatków od środków transportowych na terenie Miasta Grybów (od pojazdów 
określonych w art. 8 pkt. 4 ustawy). 

Stawki podatku na terenie Miasta Grybów od 1 pojazdu  Lp.  Wyszczególnienie: Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita (DMC) zespołu pojazdów; ciągnik siodłowy + 

naczep, ciągnik balastowy + przyczepa  
Zawieszenie osi 

pneumatyczne i uznane za 
równoważne  

Inne systemy 
zawieszenia osi  

1 2  3  4  
1. Ciągnik siodłowy lub balastowy o 2 osiach i DMC zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczep, ciągnik balastowy 
+ przyczepa 

1.1 nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton  1381,00  1532,00  
1.2 nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton  1564,00  1686,00  
1.3 nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton  1844,00  2370,00  
1.4 nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie  2113,00  2715,00  
1.5 powyżej 36 ton  2113,00  2715,00  

2. Ciągnik siodłowy lub balastowy o 3 osiach i więcej i DMC zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik 
balastowy + przyczepa 

2.1 nie mniej niż 12 ton i od 36 ton włącznie  1858,00  2571,00  
2.2 powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton  1858,00  2571,00  
2.3 nie mniej niż 40 ton i więcej  2571,00  3528,00  

  

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Grybowie 

 
 

Józef Góra 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/329/2022 

Rady Miejskiej w Grybowie 

z dnia 28 listopada 2022 r. 

Stawki podatku od środków transportowych na terenie Miasta Grybów (od pojazdów 
określonych w art. 8 pkt. 6 ustawy). 

Stawki podatku na terenie Miasta Grybów od 1 pojazdu Lp.  Wyszczególnienie: Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita (DMC) zespołu pojazdów; 

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy  
Zawieszenie osi pneumatyczne 

i uznane za równoważne  
Inne systemy zawieszenia osi  

1  2  3  4  
1.Przyczepy i naczepy o jednej osi i DMC:  
1.1  nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton  320,00  350,00  
1.2  nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton  350,00  489,00  
1.3  nie mniej niż 25 ton i do 36 ton włącznie  489,00  847,00  
1.4  powyżej 36 ton  489,00  847,00  

2.Przyczepy i naczepy o dwóch osiach i DMC:  
2.1  nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton  326,00  475,00  
2.2  nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony  920,00  1279,00  
2.3  nie mniej niż 33 tony i do 36 ton włącznie  1279,00  1934,00  
2.4  powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton  1279,00  1934,00  
2.5  nie mniej niż 38 ton i powyżej  1724,00  2541,00  

3.Przyczepy i naczepy o trzech osiach i więcej i  DMC:  
3.1  nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie  1010,00  1411,00  
3.2  powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton  1010,00  1411,00  
3.3  nie mniej niż 38 ton i powyżej  1411,00  1916,00  

  

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Grybowie 

 
 

Józef Góra 
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