
UCHWAŁA NR XXVIII/260/2021 
RADY GMINY SIEROSZEWICE 

z dnia 10 listopada 2021 r. 

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 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372) oraz  art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. 
z  2019 r. poz. 1170 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Sieroszewice na 
2022 rok: 

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie –  524,00 zł 

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 789,00 zł 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 854,00 zł 

2)  od samochodów ciężarowych 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 13 406,00 zł 538,00 zł 
13 14 417,00 zł 549,00 zł 
14 15 437,00 zł 569,00 zł 

          15 550,00 zł 1321,00 zł 
Trzy osie 

12 17 508,00 zł 640,00 zł 
17 19 518,00 zł 650,00 zł 
19 21 538,00 zł 671,00 zł 
21 23 660,00 zł 1016,00 zł 
23 25 1016,00 zł 1727,00 zł 

           25 1219,00 zł 1727,00 zł 
Cztery osie i więcej 

12 25 914,00 zł 1046,00 zł 
25 27 925,00 zł 1229,00 zł 
27 29 1229,00 zł 2042,00 zł 
29 31 1930,00 zł 2896,00 zł 

           31 1930,00 zł 2896,00 zł 
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 – 1053,00 zł , 

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 Stawka podatku (w złotych) 
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całkowita zespołu pojazdów: 
ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik 
balastowy + przyczepa (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 18  508,00 zł  640,00 zł 
18 25  518,00 zł  650,00 zł 
25 31  559,00 zł  914,00 zł 
31 36 włącznie 1727,00 zł 1930,00 zł 

powyżej 36  1727,00 zł 2469,00 zł 
Trzy osie i więcej 

12 40 1422,00 zł 1727,00 zł 
         40 1930,00 zł 2540,00 zł 

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 - 329,00 zł, 

6) od przyczepy i naczepy, 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: 

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 

Jedna oś 
12 18 329,00 zł 394,00 zł 
18 25 394,00 zł 461,00 zł 

           25 467,00 zł 740,00 zł 
Dwie osie 

12 28 394,00 zł 461,00 zł 
28 33 807,00 zł 1120,00 zł 
33 36 włącznie 1120,00 zł 1701,00 zł 

powyżej 36 1512,00 zł 2237,00 zł 
Trzy osie i więcej 

12 38 890,00 zł 1241,00 zł 
           38 1241,00zł 1687,00 zł 

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

a) mniejszej niż 22 miejsca –1016,00 zł 

b) równej lub większej niż 22 miejsca  – 1687,00 zł 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice. 
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§ 3. Uchwała podlega rozplakatowaniu  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sieroszewice oraz na terenie 
Gminy Sieroszewice. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Sieroszewice 

 
 

Rafał Bartnik 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XXVIII/260/2021 
RADY GMINY SIEROSZEWICE 

z dnia 10 listopada 2021 roku 
 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok 
 
 Rada Gminy Sieroszewice na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.), określiła wysokość stawek podatku od 
środków transportowych na rok 2022, które pozostają bez zmian w stosunku do roku 2021 , ze względu na 
panującą sytuację gospodarczą w kraju, wzrost cen oraz innych opłat, które mają wpływ na sytuację 
finansową mieszkańców.  
 Stawki podatku od środków transportowych przyjęte w uchwale uwzględniają uwarunkowania 
wynikające z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek 
kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (M.P. z 2021 r. poz. 724) wydanego na podstawie art.20 
ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych i obwieszczenia Ministra 
Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2021 r. w sprawie stawek minimalnych 
podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 r. (M.P. z 2021 r. poz. 968) wydanego na 
podstawie art.12 b ust.4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 
 W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
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