
Uchwała Nr XXXIV/772/2000
Rady Miasta Szczecina
z dnia 28 grudnia 2000 r.

w sprawie podatku od środków transportowych.

Na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 1991 r. Nr 9, poz.31 i Nr 101, poz. 
444; z 1992 r. Nr 21, poz. 86; z 1994 r. Nr 123, poz. 600; z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz. 704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 
689, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 780; z 1998r. Nr 106, poz. 668; Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058 ; z 2000 r. nr 88, poz. 983 i Nr 95, 
poz. 4041) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o 
podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 105, poz. 1115).

Rada Miasta Szczecina
uchwala, co następuje:

§ 1

Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:

1) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia łącznie z 
miejscem kierowcy: 

a) do 15 miejsc włącznie 630 zł

b) powyżej 15 miejsc do 30 miejsc włącznie 1.110 zł

c) powyżej 30 miejsc 1.173 zł

2) od ciągników balastowych 1.428 zł
3) od ciągników siodłowych 1.845 zł

4) od samochodów ciężarowych o ładowności:

a) od 2 ton do 5 ton włącznie 984 zł

b) powyżej 5 ton do 8 ton włącznie 1.230 zł

c) powyżej 8 ton do 12 ton włącznie 1.302 zł

d) powyżej 12 ton 1.845 zł

5) od przyczep i naczep o ładowności:

a) powyżej 5 ton do 10 ton włącznie 615 zł

b) powyżej 10 ton 1.230 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Szczecina. 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 roku. 

§ 4

Traci moc uchwała Nr XVIII/570/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie podatku od środków transportowych.



§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecina
Dominik Górski


