
Uchwała Nr X - 80 / 03
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia   3  grudnia 2003 roku

w sprawie    podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42  ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym – (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, 
Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271,  Nr 214 poz. 1806;  z 2003r. Nr 80 poz.717), 
oraz  art.10 i 12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych – ( tekst 
jednolity  - Dz. U. z  2002r. Nr 9 poz. 84,  Nr 200,  poz. 1683 oraz z 2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 
poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr  203, poz. 1966)

Rada  Miejska w Baborowie        u c h w a l a     co następuje :

§  1

Określa  się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych w sposób następujący :

1. od samochodu  ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej :

    1) od 3,5 tony i poniżej 12 ton :

Rodzaj środka transportu

Dopuszczalna masa całkowita
od 3,5 tony do 

5.5 tony 
włącznie

powyżej 5,5  
tony do 7,5 

tony włącznie

powyżej 7,5 
tony do 9 ton 

włącznie

powyżej 9  
ton i  

poniżej 12 
ton

a) samochody wyposażone w urządzenia do 
    redukcji zanieczyszczeń w spalinach
     wyprodukowane po 1995 roku

450,00 zł 600,00 zł 850,00 zł 1.050,00 zł

b) samochody wyposażone w urządzenia do
    redukcji zanieczyszczeń w spalinach  
    wyprodukowane  w 1995 roku i wcześniej

500 ,00zł 650 ,00zł 900,00zł 1.100,00 zł

c) samochody nie wyposażone w urządzenia
    do redukcji zanieczyszczeń w spalinach  
    wyprodukowane  po 1995 roku

550,00 zł 700 ,00zł 950,00 zł 1.150,00 zł

d) samochody nie wyposażone w urządzenia 
    do redukcji zanieczyszczeń w spalinach 
    wyprodukowane w 1995 roku i wcześniej

600,00 zł 750,00 zł 1000,00 zł 1.200,00 zł

  2) równej lub wyższej niż 12 ton :

Ilość osi jezdnych Zawieszenie osi jezdnych 
pneumatyczne lub uznanym za 

równoważne

Inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych

a) dwie osie 1.500,00 zł 1.600,00 zł
b) trzy osie 1.800,00 zł 1.900,00 zł
c) cztery osie i więcej 2.100,00 zł 2.452,80 zł



2. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą 

    lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu :

1) od 3,5 tony i poniżej 12 ton :

Masa całkowita Ciągniki wyprodukowane
po 1995 roku w 1995 roki i wcześniej

a) od 3,5 tony do 8 ton włącznie 800,00 zł 900,00 zł
b) powyżej 8 ton i poniżej 12 ton 1.300,00 zł 1.400,00 zł

2) równej lub wyższej niż 12 ton :

Masa całkowita
z zawieszeniem pneumatycznym lub 

uznanym za równoważne posiadającego
z innym systemem zawieszenia 

posiadającego
dwie osie trzy osie dwie osie trzy osie

a) równej i wyższej niż 12 ton
do mniej niż 31 ton

1.650,00 zł 1.700,00 zł 1.700,00 zł 1.750,00 zł

b) nie mniej niż 31 ton do 36 
ton włącznie 

1.650,00 zł 1.700,00 zł 1.937,76 zł 1.800,00 zł

c) wyższej niż 36 ton do mniej 
niż 40 ton

1.650,00 zł 2.000,00 zł 2.000,00 zł 2.100,00 zł

d) nie mniej niż 40 ton 1.650,00 zł 2.200,00 zł 2.200,00 zł 2.548,65 zł

3. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
   masę całkowitą, z wyjątkiem związanych wyłącznie  z działalnością rolniczą  
   prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :
   

1) od 7 ton i poniżej 12 ton :

Masa całkowita Przyczepy i naczepy wyprodukowane
po 1995 roku w 1995 roku i wcześniej

a) od 7 ton do 10 ton włącznie 700 ,00zł 800,00 zł
b) powyżej 10 ton i poniżej 12 ton 1.100,00 zł 1.200,00 zł

2) równej lub wyższej niż 12 ton :

Masa całkowita
z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za 
równoważne albo z innym systemem zawieszenia 

posiadających
jedną oś dwie osie trzy osie

a) równej i wyższej niż 12 ton do 36 ton 
    włącznie 1.250,00 zł 1.300,00 zł 1.400,00 zł

b) powyżej 36 ton 1.600,00 zł 1.700,00 zł 1.750,00 zł

4. od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia :

Ilość miejsc do siedzenia Autobusy wyprodukowane
po 1995 roku w 1995 roku i wcześniej

1) do 15 miejsc 400,00 zł 500,00 zł
2) powyżej 15 do mniejszej niż 30 miejsc 700,00 zł 1.000,00 zł
3) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.500,00 zł 1.600,00 zł

§  2

2



 Zwalnia się z podatku od środków transportowych  autobusy przeznaczone na zorganizowane 
dowożenie uczniów do szkół,

§  3

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Gminy Baborów.

§  4

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie w miejscach 
publicznych,  na tablicy ogłoszeń Urzędu  Miejskiego oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

§  5

Traci moc uchwała Nr II – 14/02 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 2 grudnia 2002r.   w sprawie 
podatku od środków transportowych .

§  6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego,  z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku. 
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