
Zarządzenie  Nr 0050.278.2021 

Wójta Gminy Nędza 

z dnia 28 października 2021 roku 

w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii 

o projekcie aktu prawa miejscowego. 

 

          Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym    

(t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz.713 z późn. zm.) w związku z § 4 pkt b i § 5 Uchwały Nr 

LII/417/10 Rady Gminy Nędza z dnia  23 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu 

konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku 

publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 

ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. 

Nr 196, poz.3018) 

                                        zarządzam, co następuje: 

                                                            § 1 

1. Konsultacji podlega  projekt uchwały: 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 

rok. 

2. Projekt uchwały o której mowa w ust.1 umieszcza się w dniu 29 października  bieżącego 

roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nędza oraz na stronie internetowej 

BIP Gminy Nędza. 

3. Uwagi i opinie będą przyjmowane od dnia umieszczenia projektu uchwały na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Nędza do dnia 3 listopada 2021 roku do godziny 14.00                 

w następujących  formach: pisemnej -  w Urzędzie Gminy, ul. Jana III Sobieskiego 5,          

47- 440 Nędza  lub elektronicznie na adres ug@nedza.pl. 

                                                           § 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

 

                                                     § 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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                                      U C H W A Ł A  Nr  …………..                             PROJEKT  

  Rady Gminy Nędza   

                                                      z dnia                               

 

   w sprawie  określenia  wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok  

 

 

              Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm) art.10 ust.1 i 2  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku  o podatkach i  opłatach  

lokalnych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1 

Określa  się wysokość rocznych stawek podatku od  środków transportowych obowiązujące na rok 

2022 na terenie  Gminy Nędza: 

  

1) od samochodów  ciężarowych,  o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu  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 podatku w złotych 

 

744 

 

 

 1128 

 

 

1488 

 

                                                                                                             

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa  w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych,  o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od  liczby 
osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: 

                               

 

 

 

 

 



 

  

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Dwie osie 

nie mniej 

niż 

 

mniej niż 

 

 

zawieszenie  osi 

pneumatyczne 

lub zawieszenie 

uznane za 

równoważne 

 

inny system 

zawieszenia osi 

 

Stawka podatku w złotych 

12 13 744 900 

13 14 900 1032 

14 15 1032 1368 

15  1344 

 

2352 

 

                                    Trzy osie 

                                     Stawka podatku w złotych 

 12 17 816 924 

 17 19 924 1032 

 19 21 1260 1572 

 21 23 1572 1848 

 23 25 1848 

 

2448 

 

 25  1920 

 

3000  

 

   Cztery osie i więcej 

   Stawka podatku w złotych 

 12 25 1308  1644 

 25 27 1664 1968 

 27 29 1968 2952 

 29 31 2952 3180 

 31  3180 

 

3444 

 

 

 



3) od ciągników siodłowych lub balastowych, o których mowa  w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i 
opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:      

 

a)  od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie            -  1116,00  zł,   

b)  powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie        -  1452,00  zł,                        

c)  powyżej 9 ton do poniżej 12 ton            -  1776,00  zł; 

                                                 

4) od ciągników siodłowych lub balastowych,  o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i 
opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 
ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu , rodzaju zawieszenia:    

  

 Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Dwie osie 

 nie mniej  

niż 

mniej 

niż 

 

zawieszenie osi 

pneumatyczne lub 

zawieszenie uznane 

za równoważne 

inny system 

zawieszenia osi 

Stawka podatku w złotych 

 12 18 564 708 

 18 25 708 948 

 25 31 1116 1788 

 31    2304 

 

2664 

   Trzy osie i więcej 

   Stawka podatku w złotych 

 12 40  2352 2664 

 40  2880  3420 

 

 



5) od  przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy  o podatkach i opłatach lokalnych,  

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  -  564,00  zł;                                                                                                                                                                                                                                 

                                                          

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 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:   

 

 

 Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Jedna oś 

 

                                     

nie mniej 

niż 

mniej 

niż 

 

zawieszenie osi 

pneumatyczne lub 

zawieszenie uznane 

za równoważne 

inny system 

zawieszenia osi 

Stawka podatku w złotych 

 12 18 564  756 

 18 25 756 948 

 25  672 1128 

   Dwie osie 

   Stawka podatku w złotych 

 12 28    564    708  

 28 33 1224    1596 

 33 38  1596   2100  

 38  2100  2664 

   Trzy osie i więcej 

   Stawka podatku w złotych 

 12 38 1776 2052 

 38  1824  2388 

 

 

 

 

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,  w zależności 

od liczby miejsc do siedzenia  poza miejscem  kierowcy: 



 

a) mniejszej niż 22 miejsca                    -  2052,00 zł,     

b) równej lub większej niż 22 miejsca   -  2436,00 zł.                 

                                                                      

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy . 

 

§ 3 

 
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.  
2.    Uchwała podlega publikacji  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ogłoszeniu w sposób 

zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy. 
 

 

 


