
Elektronicznie podpisany przez: 
Jan Kuriata; UM Koszalin 
dnia 10 listopada 2022 r.

UCHWAŁA NR LIII/802/2022 
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie
Miasta Koszalina.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 i 1512) Rada Miejska w Koszalinie uchwala, 
co następuje:

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie :

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej, z zastrzeżeniem § 2 pkt 1:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 818,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.399,00 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton -1.670,00 zł;

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 
12 ton:

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

Dwie osie
12 2.134,00 2.329,00

Trzy osie
12 17 1.890,00 2.059,00
17 25 2.382,00 2.704,00

25 2.781,00 3.197,00

Cztery osie i więcej
12 25 2.213,00 2.459,00
25 29 2.459,00 2.781,00

29 2.717,00 3.691,00

3)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 -1.876,00 zł, z zastrzeżeniem § 2 pkt 2;

Id: 54733D82-A91C-4C3F-A4F3-27D41A1CDA98. Podpisany Strona 1



4)od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 
12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazadów: 
ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa 

(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
Dwie osie

12 18 2.134,00 2.305,00
18 31 2.213,00 2.459,00
31 2.537,00 2.852,00

Trzy osie i więcej
12 40 2.213,00 2.852,00
40 2.874,00 3.691,00

5) 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 - 818,00 zł;

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

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

Jedna oś
12 18 932,00 1.152,00
18 25 1.308,00 1.812,00
25 1.399,00 1.890,00

Dwie osie
12 28 1.063,00 1.191,00
28 33 1.229,00 1.812,00
33 38 1.243,00 2.134,00
38 1.890,00 2.781,00

Trzy osie i więcej
12 38 1.152,00 1.605,00
38 1.566,00 2.213,00

7)od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy, 
z zastrzeżeniem § 2 pkt 3:

a) mniejszej niż 15 miejsc - 582,00 zł,
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b) od 15 do 28 miejsc włącznie - 1.063,00 zł,

c) równej lub wyższej niż 29 miejsc - 2.329,00 zł.

§ 2. Stawki podatku od środków transportowych posiadających certyfikat 
euro 5 lub wyższy określa się w wysokości:

1) dla środków transportowych, o których mowa w § 1 pkt 1:

a) w lit. a - 723,00 zł,

b) w lit. b -1.283,00 zł,

c) w lit. c - 1.560,00 zł,

2) dla środków transportowych, o których mowa w § 1 pkt 3 - 1.751,00 zł,

3) dla środków transportowych, o których mowa w § 1 pkt 7:

a) w lit. a - 483,00 zł,

b) w lit. b - 964,00 zł,

c) w lit. c -2.195,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§4. Traci moc uchwała Nr XXXVI11/621/2021 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 
22 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na terenie Miasta Koszalina (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 
poz. 4954).

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku.
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