
 

 

UCHWAŁA NR II/8/18 

RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO 

z dnia 26 listopada 2018 r. 

w sprawie podatku od środków transportowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  

i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, poz. 1588, poz. 1669, poz. 1693, poz. 1722, poz. 2073)  

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Roczne stawki podatku od środków transportowych wynoszą: 

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton z tym,  

że w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko: 

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku w zł 

Spełnia normy czystości spalin EURO  

lub posiada katalizator 

pozostałe 

powyżej 3,5 t i do 5,5 t włącznie 736,00 763,00 

powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 1229,00 1276,00 

powyżej 9 t i poniżej 12 t 1473,00 1546,00 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton z tym,  

że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: 

Liczba osi i dopuszczalna 

masa całkowita (w tonach) 

Stawka podatku w zł 

nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie) z zawieszeniem pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym za równoważne 

inne systemy 

zawieszenia osi jezdnych 

Dwie osie 

12 13 1590,00 1659,00 

13 14 1659,00 1782,00 

14 15 1782,00 1860,00 

15  1860,00 2202,00 

Trzy osie 

12 17 1659,00 1711,00 

17 19 1711,00 1838,00 

19 21 1838,00 1912,00 

21 23 1912,00 2086,00 

23  2086,00 2399,00 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 30 listopada 2018 r.

Poz. 3322



 

Cztery osie i więcej 

12 25 1912,00 1916,00 

25 27 1916,00 2099,00 

27 29 2099,00 2399,00 

29  2399,00 2789,00 

3) 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 z tym, że w zależności  

od dopuszczalnej masy całkowitej i jego wpływu na środowisko: 

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku w zł 

spełnia normy czystości spalin EURO  

lub posiada katalizator 

Pozostałe 

od 3,5 i poniżej 12 1611,00 1689,00 

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby 

osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu 

pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik 

balastowy + przyczepa (w tonach) 

Stawka podatku w zł 

nie mniej niż Mniej niż oś jezdna (osie) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

inne systemy 

zawieszenia osi 

jezdnych 

Dwie osie 

12 18 1229,00 1247,00 

18 25 1359,00 1464,00 

25 31 1503,00 1678,00 

31 36 1919,00 2176,00 

36  2281,00 2537,00 

Trzy osie i więcej 

12 36 1838,00 2071,00 

36 40 2199,00 2432,00 

40  2432,00 2836,00 

5) od przyczepy lub naczepy, 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: 

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku w zł 

od 7 i poniżej 12 1036,00 

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 

równą lub wyższą 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 

podatnika podatku rolnego, z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu  

i rodzaju zawieszenia: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu 

pojazdów: naczepa (przyczepa + pojazd silnikowy)  

(w tonach) 

Stawka podatku w zł 

nie mniej niż Mniej niż oś jezdna (osie) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

inne systemy 

zawieszenia osi 

jezdnych 

Jedna oś 

12 18 972,00 984,00 

18 25 1059,00 1128,00 

25 36 1128,00 1246,00 

36  1385,00 1503,00 
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Dwie osie 

12 28 1075,00 1123,00 

28 33 1272,00 1387,00 

33 36 1387,00 1603,00 

36 38 1644,00 1860,00 

38  1791,00 2060,00 

Trzy osie i więcej 

12 36 1303,00 1433,00 

36 38 1560,00 1690,00 

38  1690,00 1855,00 

7) od autobusu, z tym, że w zależności od ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy 

Ilość miejsc do siedzenia Stawka podatku w zł 

mniej niż 22 miejsca 1357,00 

równej lub wyższej niż 22 miejsca 1937,00 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXIX/244/17 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 23 października 2017 r.  

w sprawie podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r., poz. 2618).  

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz podaniu  

do publicznej wiadomości na terenie gminy Kolonowskie w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.  

  

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

 

Rafał Kupke 
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