
UCHWAŁA NR LXXIV/1404/VII/2018 

RADY MIASTA POZNANIA 

z dnia 16 października 2018 r. 

 

 

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 10 ust. 

1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1445, 1588, 1669, 1693 i 1722), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

 

Określa się roczną wysokość stawek podatku od środków transportowych: 

1) od samochodu ciężarowego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej: 

a) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony 

i poniżej 12 ton: 

- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 704,00 zł, 

- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1174,00 zł, 

- powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1410,00 zł, 

b) od samochodu ciężarowego spełniającego normę emisji spalin EURO 5 lub EURO 

6, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton: 

- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 250,00 zł, 

- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 440,00 zł, 

- powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 540,00 zł, 

c) od samochodu ciężarowego wyposażonego w napęd hybrydowy, tj. spalinowo-

elektryczny, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton: 

- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 125,00 zł, 

- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 220,00 zł, 

- powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 270,00 zł, 



d) od samochodu ciężarowego wykorzystującego do napędu wyłącznie energię 

elektryczną, wodór lub gaz ziemny albo połączenie tych paliw alternatywnych, 

o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton: 

- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 65,00 zł, 

- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 110,00 zł, 

- powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 135,00 zł, 

e) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 

niż 12 ton - w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu 

i rodzaju zawieszenia osi jezdnych - w załączniku nr 1 do uchwały; 

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie 

z naczepą lub przyczepą: 

a) od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 

pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1644,00 zł, 

b) od ciągnika siodłowego lub balastowego spełniającego normę emisji spalin EURO 

5 lub EURO 6, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony 

i poniżej 12 ton - 930,00 zł, 

c) od ciągnika siodłowego lub balastowego wyposażonego w napęd hybrydowy, tj. 

spalinowo-elektryczny, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 

tony i poniżej 12 ton - 465,00 zł, 

d) od ciągnika siodłowego lub balastowego wykorzystującego do napędu wyłącznie 

energię elektryczną, wodór lub gaz ziemny albo połączenie tych paliw 

alternatywnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony 

i poniżej 12 ton - 235,00 zł, 

e) od ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 

pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - w zależności od liczby osi, 

dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia osi 

jezdnych - w załączniku nr 2 do uchwały; 

3) od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 

prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 

a) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 

dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton - 600,00 zł, 

b) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 

dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton - w zależności od liczby 



osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu wraz z pojazdem silnikowym i rodzaju 

zawieszenia osi jezdnych - w załączniku nr 3 do uchwały; 

4) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 

a) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 

- mniejszej niż 22 miejsca - 1200,00 zł, 

- równej lub większej niż 22 miejsca - 2080,00 zł, 

b) od autobusu spełniającego normę emisji spalin EURO 5 lub EURO 6, o liczbie 

miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 

- mniejszej niż 22 miejsca - 800,00 zł, 

- równej lub większej niż 22 miejsca - 1400,00 zł, 

c) od autobusu wyposażonego w napęd hybrydowy, tj. spalinowo-elektryczny, 

o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 

- mniejszej niż 22 miejsca - 400,00 zł, 

- równej lub większej niż 22 miejsca - 700,00 zł, 

d) od autobusu wykorzystującego do napędu wyłącznie energię elektryczną, wodór lub 

gaz ziemny albo połączenie tych paliw alternatywnych, o liczbie miejsc do 

siedzenia poza miejscem kierowcy: 

- mniejszej niż 22 miejsca - 200,00 zł, 

- równej lub większej niż 22 miejsca - 350,00 zł. 

 

§ 2 

 

Traci moc uchwała Nr XIX/246/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 3 listopada 2015 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dziennik 

Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 6594). 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania. 

 

§ 4 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 



§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Poznania 

(-) Grzegorz Ganowicz 


