
UCHWAŁA NR XXXIII/299/2021 
RADY GMINY RUDNIK 

z dnia 24 listopada 2021 r. 

w sprawie podatku od środków transportowych na 2022 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1461) 

Rada Gminy Rudnik 
uchwala: 

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych w roku 2022 

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton 
Dopuszczalna masa całkowita w tonach 

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie Powyżej 5,5 do 9 włącznie Powyżej 9 i mniej niż 12 
stawka w zł 

847,- 1250,- 1760,- 

b) równej lub wyższej niż 12 ton 
Dopuszczalna masa całkowita 2 osie 

Nie mniej niż Mniej 
niż 

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne Inny system zawieszenia osi 

masa całkowita w tonach Stawka podatku w złotych 
12 
15 

15 
 

759, - 
1342,- 

1122,- 
1870,- 

3 osie  
Stawka podatku w złotych 

12 
19 

19 
 

561,- 
1529,- 

783,- 
2750,- 

4 osie i więcej  
Stawka podatku w złotych 

12 
29 

29 
 

1547,- 
2486,- 

2509,- 
3485,- 

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 2083 zł 

b) równej lub wyższej niż 12 ton 
Dopuszczalna masa całkowita 2 osie 

Nie mniej niż Mniej niż Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne Inny system zawieszenia osi 
masa całkowita w tonach Stawka podatku w złotych 

12 
31 

31 
 

1378,- 
2123,- 

2083,- 
2694,- 

3 osie i więcej  
Stawka podatku w złotych 

12 
37 

37 
 

2509,- 
2660,- 

2660,- 
3485,- 

3) od przyczep lub naczep, 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 - 1826 zł 
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4) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego: 

Nie mniej niż Mniej niż Zawieszenie osi pneumatyczne lub 
podobne 

Inny system zawieszenia 
osi 

1 oś masa całkowita w tonach 
Stawka podatku w złotych 

12 
25 

25 
 

319,- 
700,- 

630,- 
1260,- 

2 osie  
Stawka podatku w złotych 

12 
28 
38 

28 
38 
 

511,- 
1260,- 
2083,- 

847,- 
1950,- 
2660,- 

3 osie i więcej  
Stawka podatku w złotych 

12  1 419,- 1941,- 

5) od autobusów: 
Mniej niż 22 miejsc siedzących Równej lub wyższej niż 22 miejsc siedzących 

Stawka podatku w złotych: 
1300,- 2500,- 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik. 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 

   

   

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Eugeniusz Kosel 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych: Rada Gminy określa, w drodze uchwały, 
wysokość stawek podatku od środków transportowych z tym że stawki nie mogą przekroczyć stawek 
maksymalnych. Wysokość stawek na 2022r. została ustalona w oparciu o planowany średnioroczny wzrost 
inflacji na 2022r. 
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