
UCHWALA NR 111110/2018 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 4 grudnia 2018 roku 

w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od srodkow transportowycb 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz~dzie 
gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z pom. zm.) art. 8, art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 roku 0 podatkach i op1atach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z poin. zm.) w 
zwi¥ ku z Obwieszczeniem Ministra Finansow z dnia 15 paidziemika 2018 r. w sprawie 
stawek podatku od srodkow transportowych obowi¥uj~cych w 2019 r. (M.P. z 2018r., poz. 
1018) oraz Obwieszczeniem Ministra Finansow z dnia 25 lipca 2018r. w sprawie gomych 
granic stawek kwotowych podatkow i op1at lokalnych na rok 2019 (M.P. z 2018 r. poz. 745) 
Rada Gminy Baboszewo uchwala co nastypuje: 

§1 

Okresla siy wysokosc stawek podatku od srodkow transportowych: 

1) od samochodu ciyzarowego w zalernosci od dopuszczalnej masy calkowitej pojazdu: 

a) powyzej 3,5 tony do 5,5 tony w1~cznie - 600,00 zl 
b) powyzej 5,5 tony do 9 ton wl~cznie - 1 000,00 zl 
c) powyzej 9 ton a ponizej 12 ton - 1 200,00 zl, 

2) od samochodu ciyzarowego 0 dopuszczalnej masie calkowitej rownej lub wyzszej niz 12 
ton, zgodnie z zal~cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwaly, 

3) od ci~gnika siodlowego i balastowego przystosowanego do uzywania l~cznie z naczep~ lub 
przyczep~ 0 dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazdow od 3,5 tony i ponizej 12 ton -
1 400,00 zl, 

4) od ci~gnika siodlowego lub balastowego przystosowanego do uzywania l~cznie z naczep~ 
lub przyczep~ 0 dopuszczalnej masie ca1kowitej zespolu pojazdow rownej lub wyzszej niz 12 
ton, zgodnie z zal~cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwaly, 

5) od przyczepy i naczepy, ktore l~cznie z pojazdem silnikowym posiadaj~ dopuszczaln~ 
masy calkowit~ od 7 ton i ponizej 12 ton z wyj~tkiem zwi¥anych wyl~cznie z dzialalnosci~ 
rolnicz~ prowadzon~ przez podatnika podatku rolnego - 1 200,00 zl, 

6) od przyczepy i naczepy, ktore l~cznie z pojazdem silnikowym posiadaj~ dopuszczaln~ 
masy calkowit~ rown~ lub wyzsz~ niz 12 ton, z wyj~tkiem zwi¥anych wyl~cznie z 
dzialalnosci~ rolnicz~ prowadz~c~ przez podatnika podatku rolnego, zgodnie z zal~cznikiem 
Nr 3 do niniejszej uchwaly, 

7) od autobusu, w zalernosci od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy 
a) mniejszej niz 22 miejsca - 1 440,00 zl 
b) rownej lub wiykszej niz 22 miejsca - 1 840,00 z1. 



§2 

Wykonanie uehwaly powierza siy W 6jtowi Gminy. 

§3 

Traei moe uehwala Nr Xl58/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 paidziemika 2015 roku 
w sprawie okreslenia wysokosei stawek podatku od srodk6w transportowyeh. 

§4 
1. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzydowym Wojew6dztwa Mazowieckiego. 
2. Uehwala wehodzi w zyeie z dniem 1 styeznia 2019 r. 



Zal'!cznik Nr 1 
do Uchwaly Nr III/ I 0/20 18 
Rady Gminy Baboszewo 
z dnia 4 grudnia 2018 roku 

Stawki podatku od samochod6w ciyzarowych 0 dopuszcza1nej masie calkowitej r6wnej 1ub wyzszej niz 12 ton, 
w za1eznosci od liczby osi, dopuszczalnej masy calkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia 

Liczba osi i dopuszczalna 
stawka podatku (w zlotych) masa calkowita (w tonach) 

nie mniej os jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
inne systemy zawieszenia osi jezdnych niz 

mniej niz pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za r6wnowatne 

1 2 3 4 

Dwie osie 

12 13 1 664,00 1664,00 

13 14 1 664,00 1 664,00 

14 15 1 664,00 1 664,00 

15 1664,00 1 664,00 

Trzy osie 

12 17 1 664,00 1664,00 

17 19 1 664,00 1664,00 

19 21 1 664,00 1 664,00 

21 23 1664,00 1 664,00 

23 25 1 664,00 1 664,00 

25 2000,00 2000,00 

Cztery osie i wiycej 

12 25 1 872,00 1 920,00 

25 27 1 872 ,00 1 920,00 

27 29 1 872,00 1920,00 

29 31 2000,00 2398,61 

31 2080,00 2398,61 

PHl.h\\'UI 

.S/mvn/111 



Zal1lcznik Nr 2 
do Uchwary Nr III/ I 0/20 18 
Rady Gminy Baboszewo 
z dnia 4 grudnia 2018 roku 

Stawki podatku od ci1lgnik6w siodlowych lub balastowych przystosowanych do uZywania 11lcznie z naczep1l 
lub przyczep1l 0 dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazd6w r6wnej lub wyzszej niz 12 ton w zaleznosci 
od liczby osi , dopuszczalnej masy calkowitej i rodzaju zawieszenia 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
calkowita zespolu pojazd6w: ci1lgnik 

stawka podatku (w zlotych) 
siodlowy+naczepa, ci1lgnik 

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 1664,00 1 664,00 

18 25 1 680,00 1 680,00 

25 31 1 680,00 1 680,00 

31 1 500,00 1894,94 

Trzy osie i wiycej 

12 40 1840,00 1840,00 

40 1840,00 2492,33 
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Zalqcznik Nr 3 

do Uchwaly Nr IIIIl 0/20 18 
Rady Gminy Baboszewo 
z dnia 4 grudnia 2018 roku 

Stawki podatku od przyczep i naczep, kt6re lqcznie z pojazdem silnikowym posiadajq dopuszczalnq masy 
calkowitq r6wnq lub wyzszq niz 12 ton, w zaleznosci od liczby osi , dopuszczalnej masy calkowitej i rodzaju 
zawieszenia 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
calkowita zespolu pojazd6w: 

stawka podatku (w zlotych) naczepa/przyczepa+pojazd silnikowy 
(w tonach) 

osjezdna (osiejezdne) z 
inne systemy zawieszenia osi nie mniej niz mniej niz zawieszeniem pneumatycznym lub 

jezdnych zawieszeniem uwazanym za 

1 2 3 4 

ledna os 

12 18 1 080,00 1080,00 

18 25 1 168,00 1168,00 

25 1 336,00 1320,00 

Dwie osie 

12 28 1 336,00 1336,00 

28 33 1 336,00 1336,00 

33 38 I 424,00 1424,00 

38 1424,00 1680,00 

Trzy osie i wiycej 

12 38 1424,00 1424,00 

38 I 300,00 1512,00 


