
UCHWAŁA NR XLVI/886/05
Rady Miasta Szczecin

z dnia 21 listopada 2005 r.

w sprawie podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 
lokalnych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84; ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.
Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, 
poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959,
Nr 123, poz. 1291 i Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, 
Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179,
poz. 1484); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 tony             

i poniżej 12 ton wynosi:
1) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                                                                  426 zł
2) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie                                                                                711 zł 
3) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                                                                                     852 zł

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż     
12 ton; w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia 
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 tony i 
poniżej 12 ton wynosi:                                                                                                        770 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 ton; w zależności od liczby osi, rodzaju zawieszenia i dopuszczalnej masy 
całkowitej zespołu pojazdów określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada 
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z 
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wynosi:                  720 zł

6. Od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną 
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z 
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego; w zależności od liczby 
osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia określa załącznik Nr 3 do niniejszej 
uchwały.

7.  Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
1) mniej niż 30 miejsc                                                                                                       550 zł
2) równej lub wyższej niż 30 miejsc                                                                                 850 zł

§ 2. 1. Dla pojazdów określonych w § 1 ust. 1, 3, 5 i 7 wyprodukowanych przed 1990 r. 
stawki podatku zwiększa się i określa się w wysokości:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie                                                                                    468 zł                    
b) od 5,5 tony do 9 ton włącznie                                                                                       786 zł
c) od 9 ton i poniżej 12 ton                                                                                                936 zł



2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 
ton:                                                                                                                                       847 zł
3) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:                                                     792 zł
4) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc                                                                                                       600 zł
b)   równej lub wyższej niż 30 miejsc                                                                                 940 zł

2. Dla pojazdów określonych w § 1 ust. 1, 3 i 7 posiadających katalizatory oraz 
spełniających określony certyfikatami EURO poziom wymagań co do emisji spalin i hałasu 
do środowiska naturalnego, stawki podatku zmniejsza się i określa w wysokości:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a)   od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                                                                  366 zł
b)   powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie                                                                               606 zł
c)   powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                                                                                      726 zł
2) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 
ton:                                                                                                                                       654 zł
3) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a)   mniej niż 30 miejsc                                                                                                       470 zł
b)   równej lub wyższej niż 30 miejsc                                                                                 720 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIX/581/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 22 listopada 
2004 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. po 14 dniach od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Jan Stopyra



Załącznik Nr 1
do Uchwały XLVI/886/05

Rady Miasta Szczecin
z dnia 21 listopada 2005 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W §1.2 UCHWAŁY - SAMOCHODÓW 
CIĘŻAROWYCH

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

1 2 3 4
stawka stawka 

Dwie osie
12 13 100,00 200,00
13 14 200,00 400,00
14 15 400,00 600,00
15 600,00 1.300,00

Trzy osie
12 17 150,00 250,00
17 19 250,00 520,00
19 21 520,00 660,00
21 23 660,00 1.020,00
23 25 1.020,00 1.600,00
25 1.020,00 1.600,00

Cztery osie i więcej
12 25 660,00 700,00
25 27 700,00 1.050,00
27 29 1.050,00 1.700,00
29 31 1.660,00 2.300,00
31 1.660,00 2.300,00



Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/886/05

Rady Miasta Szczecin
z dnia 21 listopada 2005 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W §1.4 UCHWAŁY -
 CIĄGNIKI SIODŁOWE I BALASTOWE PRZYSTOSOWANE DO UŻYWANIA ŁĄCZNIE Z 

NACZEPĄ  LUB PRZYCZEPĄ

Stawka podatku (w złotych)Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: 

ciągnik siodłowy + naczepa; 
ciągnik balastowy + przyczepa 

(w tonach)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1 2 3 4
stawka stawka 

Dwie osie
nie mniej niż 12 mniej niż 18 150,00 250,00
nie mniej niż 18 mniej niż 25 300,00 500,00
nie mniej niż 25 mniej niż 31 600,00 1.000,00
nie mniej niż 31 do 36 włącznie 1.420,00 1.936,00
powyżej 36 1.480,00 1.940,00

Trzy osie 
nie mniej niż 12 mniej niż 40 1.300,00 1.730,00
nie mniej niż 40 1.730,00 2.300,00

Cztery osie i więcej
nie mniej niż 12 mniej niż 40 1.300,00 1.730,00
nie mniej niż 40 1.730,00 2.300,00



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVI/886/05

Rady Miasta Szczecin
z dnia 21 listopada 2005 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W §1.6 UCHWAŁY -
PRZYCZEPY I NACZEPY

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

1 2 3 4
stawka stawka

Jedna oś
12 18 100,00 180,00
18 25 180,00 320,00
25 320,00 580,00

Dwie osie
12 28 220,00 350,00
28 33 620,00 850,00
33 38 850,00 1.300,00
38 1.150,00 1.700,00

Trzy osie i więcej
12 38 680,00 950,00
38 950,00 1.300,00


