
UCHWAŁA NR /XXIX/484/96 

RADY MIASTA GDYNI 

z dnia 30 grudnia 1996 roku 

 

w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 1997 

 
 Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

terytorialnym (tekst jednolity: Dz. U. nr 13/96, poz. 74; zmiany: Dz. U. nr 58/96, poz. 261; Dz. U. 

nr 89/96, poz. 401; Dz. U. nr 106/96, poz. 496; Dz.U. nr 132/96, poz. 622) oraz w związku z art. 10 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. nr 9/91, poz. 31; 

zmiany: Dz.U. nr 101/91, poz. 444; Dz.U. nr 21/92, poz. 86; Dz.U. nr 123/94, poz. 600; Dz. U. nr 

91/96, poz. 409; Dz.U nr 149, poz. 704), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje: 

 

� � � � 1. 

 

Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych w następującej wysokości: 

 

1/ od motorowerów 12,00 zł 

2/ od motocykli z silnikiem o pojemności skokowej:  

 a/ do 50 cm3 włącznie 18,00 zł 

 b/ powyżej 50 cm3 do 350 cm3 włącznie 36,00 zł 

 c/ powyżej 350 cm3 60,00 zł 

3/ od samochodów osobowych z silnikiem o pojemności skokowej:  

 a/ do 900 cm3 włącznie 60,00 zł 

 b/ powyżej 900 cm3 do 1.300 cm3 włącznie 108,00 zł 

 c/ powyżej 1.300 cm3 do 1.500 cm3 włącznie 144,00 zł 

 d/ powyżej 1.500 cm3 do 1.600 cm3 włącznie 204,00 zł 

 e/ powyżej 1.600 cm3 do 1.800 cm3 włącznie 300,00 zł 

 f/ powyżej 1.800 cm3 do 2.000 cm3 włącznie                                      420,00 zł 

 g/ powyżej 2.000 cm3 do 2.500 cm3 włącznie z wyjątkiem 

    samochodu marki „Warszawa”                                                        

 

630,00 zł 

 h/ od samochodu „Warszawa” 120,00 zł 

 l/ powyżej 2.500 cm3                                                                           840,00 zł 

4/ od samochodów osobowych:  

 a/ z silnikiem nie charakteryzującym się pojemnością skokową 240,00 zł 

 b/ z napędem elektrycznym 60,00 zł 

5/ od autobusów oraz samochodów ciężarowych przystosowanych 

do przewozu osób o liczbie miejsc do siedzenia łącznie z miejscem 

kierowcy: 

 

 a/ do 15 miejsc 300,00 zł 

 b/ powyżej 15 do 30 miejsc 420,00 zł 

 c/ powyżej 30 miejsc 840,00 zł 

6/ od samochodów ciężarowo-osobowych o dopuszczalnej masie całko-

witej 

 

 a/ do 2t włącznie 180,00 zł 

 b/ powyżej 2t 240,00 zł 

7/ od samochodów ciężarowych  i ciągników siodłowych o ładowności 

samochodu lub nacisku na siodło ciągnika 

 



 a/ do 0,5 t włącznie 180,00 zł 

 b/ powyżej 0,5 t do 1 t włącznie 216,00 zł 

 c/ powyżej 1 t do 2 t włącznie 240,00 zł 

 d/ powyżej 2 t do 4 t włącznie 324,00 zł 

 e/ powyżej 4 t do 6 t włącznie 420,00 zł 

 f/ powyżej 6 t do 8 t włącznie 480,00 zł 

 g/ powyżej 8 t do 10 t włącznie 756,00 zł 

 h/ powyżej 10 t 960,00 zł 

8/ od samochodów specjalnych 240,00 zł 

9/ od ciągników balastowych 960,00 zł 

10/ od ciągników rolniczych z silnikiem o pojemności skokowej  

 a/ do 4.000 cm3 włącznie 60,00 zł 

 b/ powyżej 4.000 cm3 90,00 zł 

11/ od przyczep i naczep:  

 a/ campingowych 36,00 zł 

 b/ o ładowności do 0,5 t włącznie 30,00 zł 

 c/ o ładowności powyżej 0,5 t do 1 t włącznie 60,00 zł 

 d/ o ładowności powyżej 1,0 t do 5 t włącznie 90,00 zł 

 e/ o ładowność powyżej 5 t do 20 t włącznie 180,00 zł 

 f/ o ładowności powyżej 20 t 264,00zł 

 g/ pozostałych 240,00zł 

12/ od łodzi motorowych oraz jachtów z silnikiem o pojemności skoko-

wej: 

 

 a/ powyżej 200 cm3 do 1.000 cm 3 włącznie 90,00 zł 

 b/ powyżej 1.000 cm3 180,00 zł 

13/ od promów 60,00 zł 

14/ od łodzi służących do zarobkowego przewozu towarów i osób 216,00 zł 

 

 

� 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 roku i dotyczy roku podatkowego 1997. 

 

 

       Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 

 

         Wojciech Szczurek   


