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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY ORNONTOWICE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie 
Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2022 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z 2021 r. poz. 401, 1558) na wniosek Wójta Gminy 
Ornontowice uchwala, co następuje: 

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. na terenie Gminy 
Ornontowice: 

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

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 629,00 zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1 081,00 zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1 493,00 zł; 

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 
masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej 
uchwały; 

3) od ciągników siodłowych lub balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1 986,00 zł; 

4) od ciągników siodłowych lub balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy 
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej 
uchwały; 

5) od przyczep lub 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) – 
606,00 zł; 

6) od przyczep lub naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 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), 
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek 
określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 

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 – 1 847,00 zł, 

b) równej lub większej niż 22 miejsca – 2 676,00 zł. 
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§ 2. Traci moc Uchwała Rady Gminy Ornontowice Nr XXII/189/20 z dnia 22 października 2020 roku 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Ornontowice od 
1 stycznia 2021 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 7498). 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego. 

  

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Henryk Nieużyła 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Ornontowice 

z dnia....................2021 r. 

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 2 USTAWY 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) 
Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym 

za równoważne 

Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

Dwie osie 
12 15 1 701 zł 1 715 zł 
15  1 879 zł 1 995 zł 
Trzy osie 
12 23 2 214 zł 2 232 zł 
23 25 2 574 zł 2 589 zł 
25  2 987 zł 3 003 zł 
Cztery osie i więcej 
12 27 2 589 zł 2 603 zł 
27 29 2 823 zł 2 857 zł 
29 31 3 296 zł 3 419 zł 
31  3 419 zł 3 429 zł 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Ornontowice 

z dnia....................2021 r. 

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 4 USTAWY 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu 
pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik 

balastowy + przyczepa (w tonach) 

Oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym 

za równoważne 

Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

Nie mniej niż Mniej niż  
Dwie osie 
12 25 2 102 zł 2 252 zł 
25 31 2 427 zł 2 455 zł 
31  2 618 zł 2 651 zł 
Trzy osie i więcej 
12 40 2 632 zł 2 651 zł 
40  3 330 zł 3 429 zł 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Ornontowice 

z dnia....................2021 r. 

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 6 USTAWY 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu 
pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy (w 

tonach) 
Nie mniej niż Mniej niż 

Oś jezdna(osie jezdne) z 
zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym 

za równoważne 

Inne systemy zawieszania 
osi jezdnych 

Jedna oś 
12 25 615 zł 743 zł 
25  743 zł 976 zł 
Dwie osie 
12 28 638 zł 831 zł 
28 33 1042 zł 1 390 zł 
33 38 1 390 zł 2 058 zł 
38  1 836 zł 2 646 zł 
Trzy osie i więcej 
12 38 1 138 zł 1 537 zł 
38  1 537 zł 2 041 zł 
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Uzasadnienie

Podatek od środków transportowych stanowi jedną z danin publicznych, dla której normatywną
podstawę stanowią przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Do określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych jest uprawniona Rada Gminy (art. 10 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych).

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych górne granice stawek kwotowych
obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu
odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku,
w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 r. w stosunku do analogicznego
okresu roku poprzedniego wyniósł 103,6% (wzrost o 3,6%).

Biorąc pod uwagę powyższe, Wójt przedkłada Radzie Gminy niniejszą uchwałę celem wyrażenia
zgody na określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
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