
RADA NIIE.ISKA
U C II W A l- A Nr XlYllTlllg
Rady Miejskiej w Kolbuszowej

w KOLBUSZOWEJ z dnia 30 patdziernika 2019 roku

w sprawie okreSlenia wysokoSci stawek podatku od Srodk6w transportowych
na rok 2020 w mieScie i gminie Kolbuszowa.

Napodstawieart. l8ust.2pkt8,art.40ust. 1,arl.4l ust. I i art.42 ustawyzdnia8rnarca 1990r
o samorz4dzie gminnym /jedn. tekst z20l9rDz.U.poz.506zpoLn.zm.l oraz art. l0 ust. I ustawy z dnia
l2 styczrria l99lr o podatkach i oplatach lokalnych /jedrr. tekst z 2019r Dz.U. poz. 11701, prz.y'

uwzglgdnieniu obwieszczenia Mirristra Finans6w zdnia24 lipca 2019r w sprawie g6rrrych grarric starvek
kwotowych podatk6w ioplat lokalnych na rok 2020 lM.P,z.20l9r.poz..738l oraz obwiesz.czenia Ministra
[rinans6w z dnia l5 pazdziernika 2018r w sprarvie slarvek podatku od Srodkcirv transporlou,yclr
obowiqzuj4cych w 2019r /M. P. z 201 8r. poz. I 0 I tl/

Rada Miejska.w Kblbuszowej postanawia:

$ l. OkreSlii wysokoSi stawek podatku od Srodk6w transporlowych:

1 ) od samochod6w cigzarowych o dopuszczalnej masie calkowitej:
a) powyzej 3,5 tony do 5,5 tony wl4cznie:
b) powyzej 5,5 tony do 9 ton wl4cznie:
c) powyzej 9 ton, anilszej niL12 ton:

2) od samochod6w cigzarowych o dopuszczalnej masie calkowitej
.iak w zalqczniku nr I do uchwaly;

3) od ci4gnik6w siodlowych i balastowych przystosowanych do
przyc't,epq o dopuszczalne.i masic calkowite.i zespolu po.jazd6w
od 3"5 tony i ponize.i l2 ton:

a) mniej ni222 miejsca:
b) r6wnej lub wyZszej niz.22 miejsca:

4) od ci4gnik6w siodlowych i balastowych przystosowanych do u2ywania l4czr-rie z naczep4 lub
przyczepq o dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazd6w r6wnej lub wyzszej ni| 12 ton, jak
w zalqczniku nr 2 do uchwaly;

5)od prz.yczep rnaczep,, kt6re lEcznie zpolazdem silnikowym posiadaj4 dopuszczaln4 masq

calkowit4 od 7 ton iponi2ej 12 ton, z wyj4tkiem zwiqzanych wyl4cznie z.dzialalnoSci4 rolnicz-q
prowadzonE przez podatnika podatku rolnego: 888.00 zi:

6) od przyczep i naczep, kiorc l4cznie z. pojazdem silnikowym posiada.lq clopuszczalnq nrasq

calkowit4 r6wn4 lub wyzszq nrL 12 ton, z wyj4tkiem zwiqzanych wyl4cznie z dzialalnoSciil
rolnicz4 prowadzonqprzez podatnika podatku rolnego, jak w zatqczniku nr 3 do uchwaly;

7) od autobus6w, w zaleznoici od liczby miejsc do siedzentapoza miejscem kierowcy:

686.00 zi:
1 150.00 zl:
I 310.00 zl;

r6wnej lub wy2szej niz l2 ton.

Lrzl'r,vania [4cznic z naczcpii lLrl-r

I 600.00 zl:

1 360,00 zl;
1 460.00 z.l.

$2.

$3.

Wykonanie Lrchwaly powierza siq Ilurnristrzowi Kolbuszowej.

Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku UrzEdowym
Woiew6dztwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku naleznego w 2020 roku.

PtiZE



Zalacznik Nl' I clo Ucltrvall- Nr XIVilTl/19
Itacly' M ie.iskiei r,v Kolbuszowe.i

z drria 30 pa2dziernika 20 l9 roku

Stawki podatku od samochod6w cig2arowych o dopuszczalnei masic calkowitej
r6wncj lub wY2szej ni2 l2 ton

PRZ
Rady M

---.,]

iczba osi i dopuszczalna m

calkowita (w tonach)
Stawka podatku (w zlotYch)

nie mniej ntz
mnreJ nrz

OS jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem

pneumatycznym Iub
zawieszenienr uznany rn za

r6wnowa2ne

Inne systemy
zawicszenia osi

jczcl nych

Dwie osie

t2 13 l 937.00 1 937"00

l3 1,1 I 937.00 1 937.00

l4
l5

l5 1937.00 I 937.00

r937.00 r 937.00

I

Trzy osie

t2 17 2 220,00 2 220,00

t7 19 2 220,00 2 220,00

t9 2t 2 220.00 2 220,00

2t 23 2 220,00 2 220"00

23 25 2 220.00 2 220.00

25 I 2 220,00 _l I z zzo$o

Cztery gsie iwigce.i ___
t2

lr--__-.._---il ,i I| 1" __*=l
25 27 I z :so.oo

27 29 I z :so,oo ____] | 2 3s0"00

29 31 2 350,00 2 720,00

3l 2 350,00 2 720,00

ll

mgr ini.



Zalqcznik Nr 2 do Uchwaly Nr XIV/l7ll19
Rady Miejskiej w Kolbuszowej

z dnia 30 pazdziernika 2019 roku

Stawki podatku od ci4gnik6w siodlowych i balastowych przystosowanych do
uiywania l4cznie z n^czepq lub przyczep1 o dopuszczalnej masie calkowitej zespolu

pojazd6w r6wnej lub wyiszej ni2 12 ton

I-iczb:r osi i dopuszczalna masa
calkowita zcspolu pojazdow :

ci4gnik siodlowy + naczepa,
ci4gnik balastowy + przyczep^

(w tonach)

Stawka podatku (w zlotych)

nie mnie.j \tz nrnie.i ni2

OS jezdna (osie jezdnc)
z zawicst.cnienr pncu matycznyrn
lub zawieszenienr uznanym za

r6wnowa2ne

Inne systemy
zawieszcnia osi

.jezdnych

Dwie osie

t2 18 2 048,00 2 048,00

18 25 2 048.00 2 048.00

25 31
l7 r*Lqo l
t---2p4{oq
t ?!18,00 -3l r--l

l'rzy osie i wiecei
12 40 2 068.00 2 068.00

40 2 068.00 2 835.00

PRZE



Stawki podatku od przyczep i naczep kt6re l4cznie z

dopuszczaln4 masg calkowit4 zespolu pojazd6w

ZalqcznikNr 3 do LJchwaly Nr XIV/l7ll19
Rady Miejskiej w Kolbuszowej

z dnia 30 paZdz-iernika 2019 roku

pojazdem silnikowym Posiadaj4
r6wn4 lub wyZsz1niiL 12 ton

t,iczba osi i dopus'zczalna
masa

calkowita zespolu pojazd6w:
naczepal prly czepa + Pojazd

silnik w tonach

Stawka podatku (w zlotYch)

Inne systemy
zawieszenia osi

jezdnych

OS jezdna (osie jezdne)

z'zaw iesten iem pn eu matYczny m

lub z zawieszeniem uznanYm za

r6wnowa2ne
mnreJ nlz

I 049,001 049,00
1 049,001 049.00

1 049,00

1 330.00I 330.00

r 330"00

r 330.00

1 886,00

1 430,001 430,00

1 430"001 430.00

nie mniej ni2

Jedna oS


