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UCHWAŁA Nr XXXVI/189/2009 

Rady Gminy Kolno 

z dnia 16 grudnia 2009 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych. 

 

Na podstawie art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. 
U. z 2006, Nr 121, poz. 844)¹ Rada Gminy Kolno uchwala, 
co następuje: 

 
§ 1. Załącznik do uchwały Nr XXXV/181/2009 Rady 

Gminy Kolno z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie 
podatku od środków transportowych, otrzymuje brzmienie 
określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Kolno. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2010 r. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Andrzej Bancerz 

 
____________ 
¹) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 
1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r. 
Nr 56, poz. 458). 

 
 

Załącznik 
do uchwały Nr XXXVI/189/2009 
Rady Gminy Kolno 
z dnia 16 grudnia 2009 r. 

 
Na terenie Gminy Kolno obowiązują następujące 

stawki roczne podatku od środków transportowych: 
 
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie 

całkowitej: 
 
  a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 729,00 zł, 
  b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1215,00 zł, 
  c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1459,00 zł. 
 

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie 
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od 
liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej i rodzaju 
zawieszenia stawki podatku wynoszą: 
 
Liczba osi i dopuszczalna 

masa całkowita 
/w tonach/ 

Minimalna stawka podatku 
/w złotych/ 

nie mniej 
niż 

mniej niż 

oś jezdna /osie jezdne/ z 
zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

inne 
systemy 

zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 

12 13 0 174,00 

13 14 174,00 478,00 

14 15 478,00 674,00 

15  674,00 1521,00 

Trzy osie 

12 17 174,00 302,00 

17 19 302,00 616,00 

19 21 616,00 802,00 

21 23 802,00 1235,00 

23 25 1234,00 1917,00 

25  1234,00 1917,00 

Cztery osie i więcej 

12 25 802,00 812,00 

25 27 812,00 1266,00 

27 29 1266,00 1897,00 

29 31 1897,00 2786,00 

31  1897,00 2786,00 

 

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego 
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów: 
 
  a) od 3,5 tony do 6 ton włącznie 924 zł, 
  b) od 6 ton do 10 ton włącznie 1167 zł, 
  c) od 10 ton do poniżej 12 ton 1581 zł. 
 

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego 
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów równej lub wyżej niż 12 ton w zależności od 
liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej i rodzaju 
zawieszenia stawki podatku wynoszą: 
 
Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu 

pojazdów ciągnik siodłowy 
+ naczepa, ciągnik 

balastowy + przyczepa 
/w tonach/ 

Minimalna stawka podatku 
/w złotych/ 

Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna /osie jezdne/ z 
zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym 

za równoważne 

Inne 
systemy 

zawieszenie 
osi jezdnych 

2 osie 

12 18 0 48,00 

18 25 328,00 596,00 

25 31 686,00 1119,00 

31  1621,00 2153,00 

3 osie i więcej 

12 40 1519,00 2096,00 

40  1978,00 2786,00 

 
5. Od przyczepy i 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. 



 
  a) od 7 ton do 10 ton włącznie - 281 zł 
  b) od 10 ton do poniżej 12 ton - 304 zł. 
 

6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą 
lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie 
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego, w zależności od liczby osi, 
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju 
zawieszenia stawki podatku wynoszą: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu 

pojazdów: 
Naczepa /przyczepa/ + 

Minimalna stawka podatku 
/ w złotych/ 

pojazd silnikowy 
/w tonach/ 

Nie mniej 
niż 

Mniej niż 

Oś jezdna /osie jezdne/ z 
zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym 

za równoważne 

Inne 
zawieszenia 
osi jezdnych 

1 oś 

12 18 0 31,00 

18 25 219,00 389,00 

25  389,00 686,00 

2 osie 

12 28 261,00 376,00 

28 33 747,00 1033,00 

33 38 1033,00 1581,00 

38  1397,00 2067,00 

3 osie i więcej 

12 38 827,00 1155,00 

38  1155,00 1581,00 

 
7. Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia: 
 

  a) do 15 miejsc - 378 zł, 
  b) powyżej 15 do 30 miejsc - 1045 zł, 
  c) powyżej 30 miejsc - 1531 zł. 
 

 
 
 
 


