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UCHWAŁA NR XXIII/216/16
RADY GMINY STARE BABICE
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.
poz. 446 z późn.zm.) w związku z art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.) Rada Gminy, uchwala co następuje:
§ 1. Określa wysokość stawek podatku od środków transportowych:
1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 i 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
d) równej lub wyższej niż 12ton

- 297,00zł
- 434,00zł
- 525,00zł
- według stawek określonych w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały.

2) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
d) równej lub wyższej niż 12 ton

- 502,00zł
- 502,00zł
- 502,00zł
- według stawek określonych w załączniku nr 2 do niniejszej
uchwały.

3) od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt. 5 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą (z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):
a) od 7 ton i poniżej 12 ton
b) równej lub wyższej niż 12 ton

- 183,00zł
- według stawek określonych w załączniku nr 3 do niniejszej
uchwały

4) od autobusu, o którym mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do
siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca

- 456,00zł
- 912,00zł

§ 2. Zwalnia się z podatku środki transportowe przeznaczone do przewozu dzieci do szkół oznakowane
zgodnie z art. 2 pkt 41a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r. poz. 1137
ze zm.).
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§ 3. Stawki podatku od środków transportowych wydzielanych przez posiadaczy na rzecz obrony Państwa,
na podstawie wydanych przez Wójta Gminy ostatecznych decyzji administracyjnych w sprawie przeznaczenia
do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony z wyjątkiem pojazdów określonych w art. 8 pkt. 2, pkt.4,
pkt.6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych określa się w wysokości:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

– 149,00zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

– 217,00zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

– 263,00zł

2) od ciągnika siodłowego i balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

– 251,00zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

– 251,00zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

– 251,00zł

3) 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) – 93,00zł
4) od autobusu o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca

– 228,00zł,

b) równej lub większej niż 22 miejsca

– 456,00zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XII/94/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku (Dz. U. Woj.
Maz. z 2015r. poz. 10000 z późn. zm.).
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego, z mocą od dnia 1 stycznia 2017 roku.
Przewodniczący Rady Gminy:
Henryk Kuncewicz
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