
W KSLBUSZOWEJ

UCHWALA NrLWTtgttB
Rady Miejskiej w Kolbuszowej

z dnia 19 pafldziernika 2018 roku

w sprawie okreSlenia wysokoSci stawek podatku od Srodk6w transportowych
na rok 2019 w mie5cie i gminie Kolbuszowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 4l ust. t i art. 42 ustawy z dniag marca 1990r
o samorz4dzie gminnym /jedn. tekst z 2018r Dz.IJ. poz. 994 z p6in.zm.l oraz art. 10 ust. i ustawy z dnia
12 stycznia 1991r o podatkach i oplatach lokalnych /jedn. tekst z 2018r Dz.tJ.poz.1445 zp6in.zm.l,przy
uwzglgdnieniu obwieszczenia Ministra Finans6w zdnia25lipca 2018r w sprawie g6rnych granic sia*ek
kwotowych podatk6w i oplat lokalnych w 2019r A{. P. zZ}tgr. poz.745i oraz obwieszczeniaMinistra
Finans6w z dnia 15 peddziernika 2018r w sprawie stawek podatku od Srodk6w transportowych
obowi4zuj4cych w 2019r /\,{. P. z2Ol8r. poz. l0l8/

Rada Miejska w Kolbuszowej postanawia:

$ 1. okreslid wysokos6 stawek podatku od srodk6w transportowych:

1) od samochod6w ciEzarowych o dopuszczalnej masie calkowitej:
a) powyzej 3,5 tony do 5,5 tony wtqcznie: 6g6,00 zl;
b) powy2ej 5,5 tony do 9 ton wl4cznie: I 150,00 zl;
c) powyZej 9 ton, anilszej niz 12 ton: I 370,00 zl;

2)od samochod6w cig2arowych o dopuszczalnej masie calkowitej r6wnej lub wy2szej niz l2ton,
jak * zalqcznikunr 1 do uchwaly;

3) od ci4gnik6w siodlowych i balastowych przystosowanych do uzywania lqcznie znaczepq lub
przyczepq o dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazd6w
od 3,5 tony i poniZej 12 ton: 1 600,00 zl;

4) od ci4gnik6w siodlowych i balastowych przystosowanych do u2ywania l1cznie znaczepq lIib
przyczepq o dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazd6w r6wnej lub wyzszej nill2ton, jak
w zal1czniktnr 2 do uchwaly;

5) od przyczep inaczep, ktore l1cznie zpojazdem silnikowym posiadaj4 dopuszczalnQ masg
calkowit4 od 7 ton i poniZej 12 ton, z wyj4tkiem zwiqzanych wyl1cznie z dzialalnoSci4 rolniczq
prowadzonEprzez podatnika podatku rolnego: 8gg,00 zt;

6) od przyczep i naczep, ktore l1cznie zpojazdem silnikowym posiadaj4 dopuszczalnq masg
calkowit4 r6wn4 lub wy2szq niz l2ton, z wyj4tkiem zwrqzanych wylqcznie zdzialalnoSci4
rolniczqprowadzonqprzez podatnika podatku rolnego, jak w zalqcznikunr 3 do uchwaly;

7) od autobus6w, w zalehnofici od liczby miejsc do siedzeniapozamiejscem kierowcy:
a) mniej ni222 miejsca:
b) r6wnej lub wyzszej niz22 miejsca:

1360,00 zl;
I 460,00 zl.

$ 2 Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Kolbuszowej.

$ 3 Uchwala wchodzi w ?ycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku UrzEdowym
Wojew6dztwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku naleZnego w 2019 roku.

fuua mIIEJSKA

PRZE
Rady M

mgr nz.



ZalqcznikNr I do Uchwaty Nr LX7 l9ll g

Rady Miejskiej w Kolbuszowej
z dnia 19.10.2018r

Stawki podatku od samochodriw cigZarowych o dopuszczalnej masie calkowitej
r6wnej lub wyiszej niZ L2 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa
calkowita (w tonach) Stawka podatku (w zlotych)

nie mniej
mniej niZ

OS jezdna (osie jezdne)
zzawieszeniem

pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za

r6wnowa2ne

Inne systemy
zawieszenia osi

jezdnych

Dwie osie

l2 l3 | 937,00 1937,00
13 t4 1937,00 1937,00
t4 l5 | 937,00 1937,00
15 1937,00 1937,00

Trzy osie

t2 l7 2 220,00 2 220,00
t7 t9 2 220,00 2 220,00
l9 2t 2220,00 2 220,00
2t 23 2 220,00 2 220,00
23 25 2 220,00 2220,00
25 2220,00 2220,00

Cztery osie i wigcej
l2
25

?1
27

2_{9,0q
2 3s0.00

2_359pq
2 350,00

27 29 2 350,00 2 3s0.00
29 3l 2 350.00 2720,00
31 2 350,00 2720,00
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ZalqcznikNr 2 do Uchwaty Nr LX/719l18
Rady Miejskiej w Kolbuszowej

z dnia roku 19.10.2018r

Stawki podatku od ci4gnik6w siodloryych i balastowych przystosowanych do
uZywania tr4cznie z naczepq lub przyczepq o dopuszczalnej masie catkowitej zespolu

pojazd6w r6wnej lub wyiszej niZ 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa
calkowita zespolu pojazd6w :

ci4gnik siodlowy + naczepa,
ciqgnik balastowy + przyczepa

(w tonach)

Stawka podatku (w zlofych)

nie mniej niZ mniej niZ

OS jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za

r6wnowa2ne

Inne systemy
zawieszenia osi

jezdnych

Dwie osie

t2 18 2 049,00 2 048,00
l8 25 t 2 048^oo

25 31 2 048,00 2 049,00

31 2 049,00 2 048,00

Trzy osie i wiecei
t2 40 2 069,00 t 2 068^00

40 2 068,00 2 835,00
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ZalqcznikNr 3 do Uchwaty Nr LX/719l18
Rady Miejskiej w Kolbuszowej

z dnia 19.10.2018r

Stawki podatku od przyczep i naczep kt6re l4cznie z pojazdem silnikowym posiadajq
dopuszczaln4 masg calkowit4 zespolu pojazd6w rriwn4 lub wyiszqni1 iZ to,

Liczba osi i dopuszczalna
masa

calkowita zespolu poj azd6w:
naczepa/p rzy czepa + poj azd

silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w zlotych)

nie mniej niZ mniej niZ

OS jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneu matycznym
lub z zawieszeniem uznanymza

r6wnowaine

Inne systemy
zawieszenia osi

jezdnych

Jedna oS

T2 18 I 049,00 I 049,00
18 25 I 049,00 I 049,00

I 049,00 I 049,00----lt-
Dwie osie

t2 28 1 330,00 I 330"00
28 aaJJ I 330,00 I 330,00
JJ 38 I 330,00 I 330,00
38 I 330,00 1 896,00

It

Trry osie i wigcej
t2 38 I 430,00 1 430,00
38 I 430,00 I 430,00
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