
Uchwała Nr XLI/513/97
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w sprawie podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. Nr 9, poz. 31; Nr 101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21, po. 86; z 1994 r. Nr 123, poz. 600; z 
1996 r. Nr 91, poz. 409; Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. ���������	
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uchwala, co następuje:
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Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:

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

a) do 15 miejsc włącznie - 590 zł

b) powyżej 15 miejsc do 30 miejsc włącznie - 1.040 zł

c) powyżej 30 miejsc - 1.100 zł

2. od ciągników balastowych - 1.338 zł 
3. od ciągników siodłowych - 1.730 zł 
4. od samochodów ciężarowych o ładowności: 

a) od 2 ton do 5 ton włącznie - 924 zł



b) powyżej 5 ton do 8 ton włącznie - 1.155 zł

c) powyżej 8 ton do 12 ton włącznie - 1.220 zł

d) powyżej 12 ton - 1.730 zł

5. od przyczep i naczep o ładowności: 

a) powyżej 5 ton do 10 ton włącznie - 578 zł

b) powyżej 10 ton - 1.155 zł
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Tracą moc Uchwała Nr XXIX/373/96 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 30 grudnia 
1996 r. w sprawie podatku od środków transportowych i Uchwała Nr XXXI/403/97 
Rady Miasta Szczecina z dnia 24 lutego 1997 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
podatku od środków transportowych.
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Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Szczecina.
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Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 1998 r. i ma zastosowanie do 
należnych podatków za rok podatkowy 1998.
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Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
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