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UCHWALA NR Xl58/2015 
RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 30 pazdziernika 2015 roku 

w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od srodk6w transportowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust 1, art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku 0 samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1515) art. 10 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 roku 0 podatkach i oplatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z poin. 
zm.) w zwi<¢cu z Obwieszczeniem Ministra Finansow z dnia 7 pazdziernika 2015r. w 
sprawie stawek podatku od srodkow transportowych obowiqzujqcych w 2016 r. (MP, poz. 
1029) oraz Obwieszczenia Ministra Finansow z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie 
gomych granic stawek kwotowych podatkow i oplat lokalnych w 2016 r (MP, poz. 735) 
Rada Gminy Baboszewo uchwala co nast~puje: 

§1 
Okresla si~ wysokosc stawek podatku od srodkow transportowych: 

1) od samochodu ci~zarowego w zaleznosci od dopuszczalnej masy calkowitej pojazdu: 
a) powyzej 3,5 tony do 5,5 tony wlqcznie - 600,00 zl 
b) powyzej 5,5 tony do 9 ton wlqcznie - 1 000,00 zl 
c) powyzej 9 ton a ponizej 12 ton - 1 200,00 zl, 
2) od samochodu ci~zarowego 0 dopuszczalnej masie calkowitej rownej lub wyzszej niz 

12 ton, zgodnie z zalqcznikiem Nr Ido niniejszej uchwaly, 
3) od ciqgnika siodlowego i balastowego przystosowanego do u.zywania lqcznie 

z naczep'llub przyczep'l0 dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazdow od 3,5 
tony i ponizej 12 ton - 1 400,00 zl, 

4) od ciqgnika siodlowego lub balastowego przystosowanego do u.zywania l'lcznie 
z naczep'llub przyczep'l0 dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazdow rownej 
lub wyzszej niz 12 ton, zgodnie z za1'lcznikiem Nr 2 do niniejszej uchwaly, 

5) od przyczepy i naczepy, ktore l'lcznie z pojazdem silnikowym posiadaj'l dopuszczalnct 
mas~ calkowit'l od 7 ton i ponizej 12 ton, z wyjcttkiem zwictZanych wylctcznie 
z dzialalnosci'lrolnicz'lprowadzon'lprzez podatnika podatku rolnego - 1 200,00 zl, 

6) od przyczepy i naczepy, ktore l'lcznie z pojazdem silnikowym posiadaj'l dopuszczaln'l 
mas~ calkowit'l rown'llub WYZSZ'l niz 12 ton, z wyj'ltkiem zwictZanych wy1'lcznie 
z dzialalnosci'l rolnicz'l prowadzon'l przez podatnika podatku rolnego, zgodnie 
z zalctcznikiem Nr 3 do niniejszej uchwaly, 

7) od autobusu, w zaleznosci od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy 
a) mniejszej niz 22 rniejsca - 1 440,00 zl 
b) rownej lub wi~kszej niz 22 miejsca - 1 840,00 zl. 

§2 
Wykonanie uchwaly powierza si~ W ojtowi Gminy. 

§3 

Traci moc uchwala Nr XXIIl190/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 41istopada 2013 roku 
w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od srodkow transportowych. 

§4 

Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od ogloszenia w Dzie 
Wojewodztwa Mazowieckiego i obowi'lzuje od roku podatkowego 2016. 



Zalqcznik Nr 1 
do Uchwaly Nr X/58/2015 
Rady Gminy Baboszewo 
z dnia 30 paidziemika 2015r. 

Stawki podatku od samochodow ci~zarowych 0 dopuszczalnej masie calkowitej rownej lub wyzszej niz 12 ton, 
w zaleznosci od liczby osi, dopuszczalnej masy calkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia 

Liczba osi i dopuszczalna 
stawka podatku (w zlotych) 

masa calkowita (w tonach) 

nie mniej niz mniej niz 
os jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

inne systemy zawieszenia osi jezdnych pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za rownowame 

1 2 
.., 

4 .J 

Dwie osie 

12 13 1 664,00 1 664,00 

13 14 1 664,00 1 664,00 

14 15 1 664,00 1 664,00 

15 1 664,00 1 664,00 

Trzy osie 

12 17 1 664,00 1 664,00 

17 19 1 664,00 1664,00 

19 21 1 664,00 1 664,00 

21 23 1 664,00 1 664,00 

23 25 1 664,00 1 664,00 

25 2000,00 2000,00 

Cztery osie i wi~cej 

12 25 1 872,00 1920,00 

25 27 1 872,00 1 920,00 

27 29 1 872,00 1 920,00 

29 31 2000,00 2398,61 

31 2080,00 2398,61 



Zalitcznik Nr 2 
do Uchwaly Nr X/58/2015 
Rady Gminy Baboszewo 
z dnia 30 paidziemika 2015r. 

Stawki podatku od ci'k,onik6w siodlowych lub balastowych przystosowanych do uZywania litcznie z naczepit 
lub przyczepit 0 dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazd6w r6wnej lub wyzszej niz 12 ton w zalemosci 
od liczby osi, dopuszczalnej masy calkowitej i rodzaju zawieszenia 

Liczba osi i dopuszczalna mas a 
calkowita zespolu pojazd6w: ciqgnik 

stawka podatku (w zlotych) 
siodlowy+naczepa, ci'k,onik 

balastowy+przyczepa (w tonach) 

os jezdna (osie jezdne) z 

nie mniej niz mniej niz 
zawieszeniem pneumatycznym 

inne systemy zawieszenia osi jezdnych 
lub zawieszeniem uwazanym 

za r6wnowame 

1 2 3 4 

Dwie osie 

12 18 1 664,00 1 664,00 

18 25 1 680,00 1 680,00 

25 31 1 680,00 1 680,00 

31 1 760,00 1894,94 

Trzy osie i wi~cej 

12 40 1840,00 1840,00 

40 1840,00 2492,33 

RADY 



Zal<tcznik Nr 3 

do Uchwaly Nr Xl58 /20 15 
Rady Gminy Baboszewo 
z dnia 30 paidziernika 20 15r. 

Stawki podatku od przyczep i naczep, kt6re l<tcznie z pojazdem silnikowym posiadaj<t dopuszczaln<t mas~ 
calkowitct r6wn<t lub wyzsz<t niz 12 ton, w zalemosci od liczby osi, dopuszczalnej masy calkowitej i rodzaju 
zawieszenia 

Liczba osi i dopuszczalna mas a 
calkowita zespolu pojazd6w: stawka podatku (w zlotych) 

naczepa/przyczepa+pojazd silnikowy 
(w tonach) 

os jezdna (osie jezdne) z 

nie mniej nil mniej nlZ 
zawieszeniem pneumatycznym Iub inne systemy zawieszenia osi 

zawieszeniem uwazanym za jezdnych 
r6wnowame 

1 2 3 4 

ledna os 

12 18 1080,00 1080,00 

18 25 1 168,00 1168,00 

25 1336,00 1320,00 

Dwie osie 

12 28 1336,00 1336,00 

28 33 1336,00 1336,00 

33 38 1424,00 1424,00 

38 1424,00 1680,00 

Trzy osie i wi~cej 

12 38 1424,00 1424,00 

38 1 512,00 1512,00 


