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U C H W A L A Nr Lll577l22
Rady Miejskiej w Kolbuszowej

z dnia27 paldziernika 2022 roku

w sprawie okreSlenia wysokoSci stawek podatku od Srodk6w transportowych
na rok 2023 w mieScie i gminie Kolbuszowa.

Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt 8, art.40 ust. 1,art.41ust. 1 i art.42 ustawy zdnia 8 marca 1990r
o samorz4dzie gminnym /jedn. tekst z 2022r Dz.U. poz. 559 z poLn.zm.l, oraz art, I 0 ust. I ustawy z dnia
12 stycznia 1991r o podatkach i oplatach lokalnych /jedn. tekst 22022r Dz.U. poz. 1452 z po2n.zm.l, przy
uwzglgdnieniu obwieszczenia Ministra Finans6w zdnia 28 lipca 2022r. w sprawie g6rnych granic stawek
kwotowych podatk6w i oplat lokalnych na rok 2023 lM. P. 22022r. poz. 73ll oraz obwieszczenia Ministra
Finansow z dnia 12 pa2dziernika 2022r w sprawie stawek minimalnych podatku od Srodk6w
transportowych obowi4zuj4cychw 2023r /M. P. 22022r. poz. l00l/

Rada Miejska w Kolbuszowej postanawia:

$ l. Okre5lii wysokoSd stawek podatku od Srodk6w transportowych:

1 ) od samochodow cig2arowych o dopuszczalnej masie calkowitej:
a) powyzej 3,5 tony do 5,5 tony wl4cznie: 790,00 zl;
b) powy2ej 5,5 tony do 9 ton wlqcznie: 1 320,00 zl;
c) powyZej 9 ton, a nilszej niL 12 ton: I 580,00 zl;

2) od samochod6w cigzarowych o dopuszczalnej masie calkowitej r6wnej lub wyZszej niz 12 ton,
jak w zalqczniku nr I do uchwaly;

3) od ciqgnik6w siodlowych i balastowych przystosowanych do u2ywania l4cznie znaczepq lub
przy czepq o dopuszczalnej masie calkowitej zespolu poj azd6w
od 3,5 tony i ponizej 12 ton: I 840,00 zl;

4) od ci4gnik6w siodlowych i balastowych przystosowanych do uzywania lqcznie z naczep4 lub
przyczepq o dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazd6w r6wnei lub wyzszej ni? 12 ton, iak
w zal1czniku nr 2 do uchwaly;

5)od przycz.ep inaczep,, ktore iqcznie zpojazdem silr-rikowym posiadaj4 dopuszczalnE masg

calkowit4 od 7 ton iponizej l2 ton, z wyj4tkiem 'zwiqz.anych wyl4cznie zdzialalnoSciq rolnicz4
prowadzonq przez podatnika podatku rolnego: 1 020,00 zl,

6) od przyczep i naczep, kt6re lqcznre z pojazdem silnikowym posiadaj4 dopuszczalnq masg

calkowit4 r6wn4 lub wyzszq nt? 12 ton, z wyj4tkiem zwtqzanych wylqcznie z dzialalnoSci4
rolniczq prowadzonEprzez podatnika podatku rolnego, jak w zalqczniku nr 3 do uchwaly;

7) od autobus6w, w zalehno{ci od liczby miejsc do siedzeniapoza miejscem kierowcy:
a) mniej niL22 miejsca:
b) rownej lub wyzszej niL22 miejsca:

1 500,00 zl;
1 610.00 zl.

$2. Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Kolbuszowej.

Uchwaia wchodzi w 2ycie po uplywie l4 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Wojew6dztwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku naleznego w 2023 roku.
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Zalqcznik Nr I do Uchwaly Nr Ltl577t22
Rady Miejskiej w Kolbuszowej

z dnia 27 paidziernika 2022r

Stawki podatku od samochod6w cigiarowych o dopuszczalnej masie catkowitej
r6wnej lub wy2szej niZ 12 ton

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

nie mniej nii
mniej ni2

OS jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem

pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za

r6wnowaine

Inne systemy
zawieszenia osi

jezdnych

Dwie osie

l3 2 220,00 2 220.00
l3 t4 2 220,00 2 220.00
t4 ls 

I

--l
2 220,00 I 2 220.00

l5 ru 2 220,00

Trzy osie
12

t7
L____u_ 2 550,00 I 2 550.00

t9 2 550,00 2 550,00
t9 2t 2 550,00 2 550,00
2t 23 2 550,00 2 550,00
23 25 2 s50.00 2 550.00
25 2 550.00 2 .5 50.00r--.---]1

949!l osie i wigcej
t2 25 2 690,00 2 690,00
25 27 2 690,00 2 690.00
)7 I", I----?q ---ll il

29 2 690,00 2 690.00
3l 2 690,00 3120,00

3l 2 690,00 3 120,00
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Zalqcznik Nr 2 do Uchwaty Nr Lll571l22
Rady Miejskiej w Kolbuszowej

z dnia 27 pa2dziernika 2022r

Stawki podatku od ci4gnik6w siodlowych i balastowych przystosowanych do
uiywania l4cznie z naczepq lub przyczepq o dopuszczalnej masie calkowitej zespolu

pojazd6w r6wnej lub wy2szej nii 12 ton

l,iczba osi i dopuszczalna masa
calknwita zespolu pojazd6w :

ci4gnik siodlowy + naczepa,
ciqgnik balastowy + przyczepa

w tonach

Stawka podatku (w zlotych)

nie mniei ni2 mniej niZ

OS jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneu matycznym
lub zawieszeniem uznanym za

r6wnowaZne

Inne systemy
zawieszenia osi

jezdnych

Dwie osie

ry
1I_qg
2 360.00

2 360.00

osie i w

t2 l8
18 25

25 3l

t2 40

40

2 360.00

2 380.00

2 380.00
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2 360"00

2 360,00

3t 2 360.00

2 380,00

3 260.00



Zalqcznik Nr 3 do Uchwaly Nr 1.1 511t22
Rady Mie.f skie.i w Kolbuszowe.i

z dnia 2l pa2dziernika 2022r

Stawki podatku od przyczep i naczep kt6re l4cznie z pojazdcm silnikowym posiadai4

dopuszczaln4 masg calkowit4 zespolu pojazd6w r6wnq lub wyLsz4 niL 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna
masa

calkowita zespolu pojazd6w:
n^czepal przy czepa + poj azd

silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w zlotych)

nie mniej ni2

OS jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneu matycznym
lub z zawieszeniem uznanym za

r6wnowa2ne

lnne systemy
zawieszenia osi

jezdnych

Jedna oS

t2 f-- 18-__ll l 200.00 I 200,00
- t8----lf-2s---ll I 200.00 I 200,00

25 1 200"00 I 200"00

f)wie osie

t2 28 I 530,00 I 530,00

28 JJ 1 530,00 1 530,00

JJ 38 I 530.00 1 530,00

38 I 530,00 2 r 60.00

'lrzy osie i wiqce.i

t2 38 I 640,00 1 640,00

38 I 640"00 1 640.00
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