
  
 

UCHWAŁA  Nr XIII/242/11 

RADY MIASTA GDYNI 

z 26 października 2011 r. 

 
w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych 

 
Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 
2001 roku nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami1), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i 
opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2010 roku nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami2), Rada Miasta Gdyni uchwala, 
co następuje: 
 

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Gdynia: 

 
1) od samochodu cięŜarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej:  

 a) powyŜej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie: 
• od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO, 
• od pozostałych samochodów. 

 

       
             576,00 zł 
            756,00 zł 

 b) powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie: 
• od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO, 
• od pozostałych samochodów. 

 

 
             684,00 zł 
             864,00 zł 
 

 c) powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton: 
• od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO, 
• od pozostałych samochodów. 

 

   
1 092,00 zł 
1 440,00 zł 

2) od samochodu cięŜarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton:  
   2 724,00 zł 

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub 
przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniŜej 12 ton: 

a) od ciągnika siodłowego i balastowego spełniającego normy ekologiczne EURO, 
b) od pozostałych ciągników siodłowych i balastowych. 

 

 

 

          1 404,00 zł 
         1 764,00 zł 

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub 
przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

 

 a) od 12 ton do 36 ton włącznie 
• z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne, 
• z pozostałym zawieszeniem,  

 
 

 
1 884,00 zł 
2 196,00 zł 

 

        
b) powyŜej 36 ton 
• z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne, 
• z pozostałym zawieszeniem. 

 

2 328,00 zł 
2 856,00 zł 

 

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą od 7 ton i poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez    podatnika podatku rolnego: 
 

 
 

            576,00 zł 

6)  od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą równą i wyŜszą niŜ 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  

 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy został y ogłoszone w  Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz.1271; Nr 214 poz.1806; Dz. U. z 2003 
r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz.1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz.1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; Nr 175 poz.1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz.128; Nr 181 poz.1337; 
Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327; Nr 138 poz. 974; Nr 173 poz.1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz.1111; Nr 223 poz.1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420;. Nr 157 poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 
28 poz.142; Nr 28 poz.146; Nr 40 poz. 230; Nr 106 poz. 675; Dz. U. z 2011r. Nr 117 poz. 679; Nr 134 poz. 777; Nr 21 poz. 113; 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy został y ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 215 poz. 1674; Dz. U. z 2010 r. Nr 96 poz. 620; Nr 225 poz.1461;. Nr 226 poz. 1475; Dz. U. z 
2011r. Nr 102 poz. 584; Nr 112 poz. 654; Nr 171 poz. 1016; 

 



 a) od 12 ton włącznie do 36 ton włącznie:  
• z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne,  
• z pozostałym zawieszeniem 

 
             984,00 zł 
         1 488,00 zł               

 b) powyŜej 36 ton: 
• z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŜne,  
• z pozostałym zawieszeniem 

 
1 224,00 zł 
1 776,00 zł 

 

7) od autobusów, w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia:   

 a) mniejszej niŜ 30 miejsc: 
• od autobusu spełniającego normy ekologiczne EURO, 
• od autobusu zasilanego energią elektryczną,  
• od pozostałych autobusów, 
 

 
b) równej lub wyŜszej niŜ 30 miejsc: 
• od autobusu spełniającego normy ekologiczne EURO, 
• od autobusu zasilanego energią elektryczną, 
• od pozostałych autobusów. 
 

 
            792,00 zł 
            696,00 zł 

          1 080,00 zł 
 
  

 
1 812,00 zł 
1 152,00 zł 
2 112,00 zł 

 

§ 2. Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XLVII / 1112 / 10 Rady Miasta Gdyni z 20 

października 2010 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Woj. 

Pomorskiego z 2010 r., nr 151, poz. 2950). 

§ 3. Uchwałę wykonuje Prezydent Miasta Gdyni. 

§ 4. 1. Podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2012 r.  

 
 
 
 

                                                             Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 
 
 

                                                                  dr  inŜ. Stanisław Szwabski 
 
 
 
 
 
 


