
UCHWAŁA NR XXI/188/12
RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM

z dnia 12 listopada 2012 r.

zmieniająca uchwałę 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 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska w Kolonowskiem uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr XX/166/12 z dnia 8 października 2012 r. w sprawie 
podatku od środków transportowych wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „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: 

 
Stawka podatku w zł Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) 
spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator Pozostałe 

od 3,5 i poniżej 12 1494 1595 

2) § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „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 18 838 863 
18 25 1018 1163 
25 31 1217 1460 
31 36 1795 2152 
36  2042 2152 
Trzy osie 
12 36 1683 2006 
36 40 1929 2252 
40  2252 2812 

3) § 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „od autobusu, z tym że w zależności od ilości miejsc do siedzenia oraz jego 
wpływu na środowisko: 

 
Ilość miejsc do siedzenia Stawka podatku w zł 
mniej niż 30 miejsc 1148 
równej lub wyższej niż 30 miejsc 1739 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego. 

§ 3. 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 2013 r. 
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Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Franciszek Klimas
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