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:" zdnia 28 paLdziernika2,2l roku

w sprawie okreSlenia wysokoSci stawek podatku od Srodk6w transportowych
na rok 2022 w mie5cie i gminie Kolbuszowa.

Napodstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art.40 ust. 1,art.4l ust. 1 i art.42 ustawy zdnia 8 marca 1990r
o samorz4dzie gminnym /jedn. tekst z 2021r Dz.U. poz. 1372 z p62n.zm.l, oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r o podatkach i oplatach lokalnych /jedn, tekst 22019r Dz.U. poz. ll70 z po1n.zm.l, przy
uwzglgdnieniu obwieszczenia Ministra Finans6w, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021r
w sprawie g6rnych granic stawek kwotowych podatk6w i oplat lokalnych na rok 2022 lM. P. z 2021r.
poz. 7241 oraz obwieszczenia Ministra Finans6w, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 paZdziernika
2021r w sprawie stawek minimalnych podatku od Srodk6w transportowych obowi4zuj4cych w 2022r
/M. P. 22021r. poz.968l

Rada Miejska w Kolbuszowej postanawia:

$ 1. OkreSlid wysokoSi stawek podatku od Srodk6w transportowych:

1) od samochodow cigzarowych o dopuszczalnej masie calkowitej:
a) powyzej 3,5 tony do 5,5 tony wl4cznie: 712,00 zl;
b) powyzej 5,5 tony do 9 ton wl4cznie: 7 196,00 zN;

c) powyzej 9 ton, anrZszej niz l2ton: 7 424,00 zl;
2)od samochod6w cig2arowych o dopuszczalnej masie catkowitej r6wnej lub wyzszej niz l2ton,

jak w zal4cznrkunr 1 do uchwaly;
3) od ci4gnik6w siodlowych i balastowych przystosowanych do u2ywania

Wzyczep4 o dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazdow
od 3,5 tony i ponizej 12 ton:

4) od ci4gnikow siodiowych i balastowych przystosowanych do u2ywania lqcznie z naczepq lub
przyczepq o dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazdow r6wnej lub wyzszej ntZ 12 ton, jak
w zal4cznikunr 2 do uchwaly;

5)od przyczep inaczep) ktore lqcznie zpojazdem silnikowym posiadaj4 dopuszczaln4 masg

calkowit4 od 7 ton i poni2ej 12 ton, z wyj4tkiem zwiqzanych wylqcznie z dzialalnoSci4 rolnicz4
prowadzonqprzez podatnika podatku rolnego: 922,00 zl;

6) od przyczep t naczep, ktore lEcznie z pojazdem silnikowym posiadaj4 dopuszczaln4 masg

calkowit4 r6wnq lub wyzszq niz 12 ton, z wyj4tkiem zwiqzanych wyl4cznie z dzialalnoSci4
rolnicz4 prowadzonEprzez podatnika podatku rolnego, jak * zalqcznrku nr 3 do uchwaly;

7) od autobus6w, w zalelnoici od liczby miejsc do siedzentapozamiejscem kierowcy:

l1cznie znaczepq lub

I 664,00 zl;

| 360,00 zl;
I 460,00 zl.

a) mniej ni222 miejsca:
b) r6wnej lub wy2szej ni222 miejsca:

$ 2 Wykonanie uchwaly powierza siE Burmistrzowi Kolbuszowej.

S 3 Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Wojew6dztwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku naleznego w 2022 roku.

PRZE zlcY
Rady Kolbuszowej

m9r 'Aleksonder Wilk



KOLBUSZOWIT;
Zal1cznikNr I do Uchwaty Nr XXXVIIIl443l2l

Rady Miejskiej w Kolbuszowej
z dnia 28 paldziemika 202 lr

Stawki podatku od samochod6w cig2arowych o dopuszczalnej masie calkowitej
r6wnej lub wy2szej niZ 12 ton

PRZE
Rady Mie

Liczba osi i dol
calkowita

luszczalna masa
(w tonach) Stawka podatku (w zlotych)

nie mniej niZ mniej niZ

OS jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem

pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za

r6wnowaine

Inne systemy
zawieszenia osi

jezdnych

Dwie osie

t2 13 2 014,00

13 t4 2 014,00

t4 15 2 014,00

15 2 014,00

Trzy osie

t2 t7 2 308,00

l7 t9 2 308,00

t9 2l 2 308,00

2l ZJ 2 308,00

23 25

25

Cztery osie i wigcej
t2 w
25 a--n----] a 2 444,00

27 29 2 444,00 2 444.00

29 31 2 444,00 2 828,00

31 2 444,00 2 828,00
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A HIIEJSKA Zalqcznik Nr 2 do Uchwaty Nr XXXVIIIl443l2l
Rady Miejskiej w Kolbuszowej

z dnia 28 paLdziemika 2021r

"n 
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Stawki podatku od ci4gnik6w siodlowych i balastowych przystosowanych do
uiywania l4cznie znaczep4lub przyczepqo dopuszczalnej masie calkowitej zespolu

pojazd6w r6wnej lub wyZszej nii 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa
calkowita zespolu pojazd6w :

ci4gnik siodlowy + naczepa,
ci4gnik balastowy + przyczepa Stawka podatku (w zlotych)

nie mniej niZ mniej niZ

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

r6wnowaZne

Inne systemy
zawieszenia osi

jezdnych

Dwie osie

2130,00

2 130,00

2130,00 2 130,00

2130,00

Trzy osie i w
2 150,00

PRZE
Rady M

rcZ\CY .
Kolbuszowej
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T2 18 2 130.00

18 25 2130.00
25 31

31 2 130.00

t2 40 2150.00
40 2 1s0.00 2 948.00



,L irIiEJSKA Zal1cznikNr 3 do Uchwaty Nr XXXVIIIl443l21
Rady Miejskiej w Kolbuszowej

z dnia 28 paidziemrka 202 b

Stawki podatku od przyczep i naczep kt6re l4cznie z pojazdem silnikowym posiadaj4
dopuszczaln4 masg calkowit4 zespolu pojazd6w r6wn4 lub wy2sz4 nii,12 ton

Liczba osi i dopuszczalna
masa

calkowita zespolu pojazd6w:
naczepal przy czepa + poj azd

silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w zlotych)

nie mniej niZ mniej niZ

OS jezdna (osie jezdne)
z zaw ieszeniem pn eu matycznym
lub z zawieszeniem uznanym za

r6wnowaZne

Inne systemy
zawieszenia osi

jezdnych

Jedna oS

t2 18 I 090,00 1 090,00

18 25 1 090,00 1 090,00

25 I 090,00 1 090,00

Dwie osie

t2 28 1 382,00 1 382,00

28 JJ 1 382,00 1 382,00

55 38 I 382,00 1 382,00

38 1 382,00 1 960,00

Trzy osie i wiecei
t2 38 1 486,00

38 r---- l 1 486,00rt
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