
 
UCHWAŁA NR XXXVII/380/2017 

RADY GMINY KOŁBASKOWO 

z dnia 27 listopada 2017 r. 

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875) oraz art. 8 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1785) - Rada Gminy Kołbaskowo uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych w wysokości: 

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie: 571 zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie: 920 zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton: 1081 zł; 

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) 

z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym 

za równoważne 

Inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych 

Dwie osie 987 zł 1501 zł 

Trzy osie 1273 zł 1890 zł 

Cztery osie i więcej   

12 29 1959 zł 2073 zł 

29  1959 zł 2721 zł 

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 1076 zł; 
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4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: 

a) do 36 ton włącznie: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu 

pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik 

balastowy + przyczepa (w tonach) 

Stawka podatku 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) 

z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym 

za równoważne 

Inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych 

Dwie osie 1685 zł 1953 zł 

Trzy osie i więcej 1685 zł 2032 zł 

b) powyżej 36 ton: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu 

pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik 

balastowy + przyczepa (w tonach) 

Stawka podatku 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) 

z zwieszeniem 

pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym 

za równoważne 

Inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych 

Dwie osie 1730 zł 2150 zł 

Trzy osie i więcej   

 40 1986 zł 2456 zł 

40  1986 zł 2827 zł 

5) od przyczep lub naczep, które 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: 362 zł; 

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą 

lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez po-

datnika podatku rolnego: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu 

pojazdów: przyczepa/naczepa+pojazd silnikowy 

(w tonach) 

Stawka podatku 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) 

z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym 

za równoważne 

Inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych 

Jedna oś 

12 18 237 zł 351 zł 

18 25 409 zł 807 zł 

25  580 zł 1151 zł 

Dwie osie 

12 28 375 zł 752 zł 

28 33 718 zł 1267 zł 

33 38 981 zł 1495 zł 

38  1420 zł 1956 zł 

Trzy osie i więcej 

12 38 807 zł 1267 zł 

38  1120 zł 1498 zł 
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7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca: 807 zł,

b) równej lub większej niż 22 miejsca: 1384 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIII/117/2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie 

określenia stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 4655). 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Zbigniew Szczuplak 
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