
UCHWAŁA NR XXVIII/166/16
RADY GMINY SOMIANKA

z dnia 23 listopada 2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 
446, z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 
2016 r. poz. 716, z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic 
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M. P. poz. 779) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów 
z dnia 7 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r. (M. 
P. poz. 979) – Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych:

1)  od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 t, w tym:

a)  powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie  – 505,00 zł,

b)  powyżej 5,5 t do 9 t włącznie  – 760,00 zł,

c)  powyżej 9 t i poniżej 12 t  – 1.060,00 zł.

2)  od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t – stawki 
podatkowe określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

3)  od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t – 1.110,00 zł,

4)  od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t – stawki podatkowe określa 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

5)  od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 
7 t i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanej wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego – 680,00 zł,

6)  od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą 
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanej wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego – stawki podatkowe określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

7)  od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a)  mniejszej niż 22 miejsca  – 1.465,00 zł,

b)  równej lub większej niż 22 miejsca  – 2.060,00 zł.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XV/67/15 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych.
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Jan Rakowski
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXVIII/166/16 

Rady Gminy Somianka 
z dnia 23 listopada 2016 r. 

 
 
 

Stawki podatku od środków transportowych od samochodu  
ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 

 
 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita (w tonach) 

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 14 1.110,00 1.110,00 

14  1.310,00 1.715,00 

 
trzy osie 

12 21 1.310,00 1.310,00 

21  1.715,00 2.180,00 

 
cztery osie i więcej 

12 27 1.715,00 1.615,00 

27 29 2.320,00 3.072,00 

29  2.320,00 3.072,00 

 
 
 

      Przewodniczący 
                                                                                               Rady Gminy 
 
                                                                                     Krzysztof Jan Rakowski 
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                                                                           Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXVIII/166/16 

Rady Gminy Somianka 
z dnia 23 listopada 2016 r. 

 
 

Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego  
lub balastowego przystosowanego do używania  

łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej  
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton 

 
 
 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu 

pojazdów: ciągnik siodłowy 
+ naczepa, ciągnik 

balastowy + przyczepa  
(w tonach) 

 
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 25 1.310,00 1.310,00 

25 31 2.010,00 2.060,00 

31  2.010,00 2.250,00 

 
trzy osie i więcej 

12 40 2.060,00 2.360,00 

40  2.360,00 3.072,00 

 
 

       Przewodniczący 
                                                                                               Rady Gminy 
 
                                                                                      Krzysztof Jan Rakowski 

 

Id: 1564A46F-7BE6-434D-BF5B-14A1291EA211. Podpisany Strona 4



                                                                           Załącznik Nr 3 
                                                                           do uchwały Nr XXVIII/166/16 

Rady Gminy Somianka 
z dnia 23 listopada 2016 r. 

 
 

Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy lub naczepy,  
która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną  

masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,  
z wyjątkiem związanej wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 

podatnika podatku rolnego 

 
Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu 

pojazdów: naczepa/przyczepa 
+ pojazd silnikowy (w tonach) 

 
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 

 
jedna oś 

12 25 505,00 505,00 

25  555,00 790,00 

 
dwie osie 

12 33 920,00 1.220,00 

33 38 1.230,00 1.695,00 

38  1.555,00 2.060,00 

 
trzy osie i więcej 

12 38 1.110,00 1.340,00 

38  1.340,00 1.695,00 

 
 

      Przewodniczący 
                                                                                               Rady Gminy 
 
                                                                                      Krzysztof Jan Rakowski 
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