
Uchwała Nr XXIX/373/96 

Rady Miejskiej w Szczecinie 

z dnia 30 grudnia 1996 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. Nr 9, poz.31 i Nr 101, poz.444; z 1992 r. .Nr 21, poz.86 ; z 1994 r. Nr 123, 

poz.600 oraz z 1996 r.. Nr 91, poz.409 i Nr 149, poz.704 ) 

Rada Miejska w Szczecinie 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

Podatek od środków transportowych wynosi rocznie: 

1) od motorowerów 18 zł 

2) od motocykli z silnikiem o pojemności skokowej 

a) do 350 cm
3
 włącznie 60 zł 

b) powyżej 350 cm
3 

165 zł 

3) od samochodów osobowych z silnikiem o pojemności skokowej:  

a) do 900 cm
3 

włącznie 90 zł 

b) powyżej 900 cm
3 

do 1600 cm
3 

włącznie 150 zł 

c) powyżej 1600 cm
3 

300 zł 

4) od samochodów osobowych: 

a) z silnikiem nie charakteryzującym się pojemnością skokową 300 zł 

b) z napędem elektrycznym 72 zł 

5) od autobusów oraz samochodów ciężarowych przystosowanych do 

przewozu osób o liczbie miejsc do siedzenia, łącznie z miejscem 

kierowcy: 

a) do 15 miejsc włącznie 510 zł 



b) powyżej 15 miejsc 900 zł 

6) od samochodów ciężarowo-osobowych 800 zł 

7) od samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych o ładowności  

samochodu lub nacisku na siodło ciągnika 

a) do 12,0 t włącznie 1000 zł 

b) powyżej 12,0 t 1500 zł 

8) od samochodów specjalnych 246 zł 

9) od ciągników balastowych 1158 zł 

10) od ciągników rolniczych z silnikiem o pojemności skokowej: 

a) do 2000 cm
3
 włącznie 60 zł 

b) powyżej 2000 cm
3 

100 zł 

11) od przyczep i naczep: 

a) campingowych 60 zł 

b) o ładowności do 0,5 t włącznie 60 zł 

c) o ładowności od 0,5 t do 5,0 t włącznie 150 zł 

d) o ładowności od 5,0 t do 10,0 t włącznie 500 zł 

e) o ładowności powyżej 10,0 t 1000 zł 

f) pozostałych 1000 zł 

12) od łodzi motorowych oraz jachtów z silnikiem o pojemności skokowej:  

a) powyżej 200 cm
3
 do 1000 cm

3
 włącznie 200 zł 

b) powyżej 1000 cm
3
 400 zł 

13) od promów 100 zł 

14) od łodzi służących do zarobkowego przewozu towarów i osób 400 zł  

§ 2 



Osoby posiadające samochody wyprodukowane przed 1945 r. po przedłożeniu dokumentu 

stwierdzającego jego rok produkcji i stan techniczny mogą być zwolnione z podatku od 

środków transportowych. 

§ 3 

Traci moc Uchwała Nr XVIII/198/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 28 grudnia 1995 r. 

w sprawie ulgi w podatku od środków transportowych. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 1997 roku i ma zastosowanie do należnych 

podatków za rok podatkowy 1997. 

§ 6 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty. 

Przewodniczący Rady 

Zbigniew Zalewski 

 


