
ZARZĄDZENIE NR 86/2022 
WÓJTA GMINY MIEDŹNO 

z dnia 17 października 2022 r. 

w sprawie konsultacji projektu uchwały 

Na podstawie § 3 ust. 1 sposobu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Miedźno w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji, przyjętego uchwałą Nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z dnia 29 października 
2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 250 poz. 3857) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Konsultacjom społecznym zostaje poddany projekt uchwały Rady Gminy Miedźno w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 24 października 2022 r. do 2 listopada 2022 r. 

§ 3. Formą konsultacji jest opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźno oraz 
na stronie internetowej Gminy Miedźno, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźno treści projektu 
uchwały, o którym mowa w §1. 

§ 4. 1. Konsultacje polegają na wniesieniu wniosków i uwag do treści projektu uchwały wymienionego 
w §1. 

2. Uprawnionymi do konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz 1327). 

§ 5. 1. Opinie i uwagi wnoszone na piśmie należy składać w Urzędzie Gminy Miedźno lub przekazać drogą 
elektroniczną na adres ug@miedzno.pl w terminie określonym w §2 na formularzu zgodnym z wzorem 
określonym załącznikiem nr 2 do zarządzenia. 

2. Opinie i uwagi złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji nie będą uwzględniane w toku 
procedury legislacyjnej nad konsultowanym projektem. 

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Miedźno 
 
 

Piotr Derejczyk 
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Projekt 

 

Wójta Gminy Miedźno 

z dnia  17 października 2022 r. 

 

 

UCHWAŁA NR ___/___/2022 

RADY GMINY MIEDŹNO 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm), art. 10 ust. 1 i ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1452 z późn. zm.), Rada Gminy Miedźno 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych: 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie - 414,00 zł, 

b) powyżej 5,5 t do 9,0 t włącznie - 456,00 zł, 

c) powyżej 9,00 t i poniżej 12 t - 524,00 zł; 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności 

od liczby osi: 

Dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów w tonach 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

Inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych 
Nie mniej niż Mniej niż 

Dwie osie 

12 15 539,00 zł 760,00 zł 

15  766,00 zł 1698,00 zł 

Trzy osie 

12 23 898,00 zł 1380,00 zł 

23  1373,00 zł 2140,00 zł 

Cztery osie i więcej 

12 29 1408,00 zł 2236,00 zł 

29  2243,00 zł 3312,00 zł 

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t - 1242,00 zł; 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 86/2022

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 17 października 2022 r.
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4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t w zależności od liczby osi: 

Dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów w tonach 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

Inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych 
Nie mniej niż Mniej niż 

Dwie osie 

12 31 760,00 zł 1242,00 zł 

31  1907,00 zł 2615,00 zł 

Trzy osie i więcej 

12 40 1682,00 zł 2326,00 zł 

40  2327,00 zł 3443,00 zł 

5) od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 t 

i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 

podatku rolnego - 690,00 zł; 

6) od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą 

lub wyższą niż 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 

podatnika podatku rolnego: 

Dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów w tonach 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

Inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych 
Nie mniej niż Mniej niż 

Jedna oś 

12 25 359,00 zł 511,00 zł 

25  434,00 zł 760,00 zł 

Dwie osie 

12 38 1148,00 zł 1746,00 zł 

38  1552,00 zł 2298,00 zł 

Trzy osie i więcej 

12 38 913,00 zł 1272,00 zł 

38  1272,00 zł 1732,00 zł 

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

a) mniej niż 22 miejsca - 1104,00 zł; 

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1656,00 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 3. Traci moc uchwała nr 212/XXVII/2021 Rady Gminy Miedźno z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2021 r. poz. 8318). 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 2023 r.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A76CF18E-A2DD-4375-8BB0-EAB702210B7A. Podpisany Strona 2



 

 

Uzasadnienie 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1452 z późn. zm.) rada gminy jest zobowiązana do określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych, z tym że stawki nie mogą być niższe od stawek minimalnych określonych w załącznikach 

1-3 do ustawy i jednocześnie nie mogą być wyższe od stawek maksymalnych określonych w ustawie. 

Górne granice stawek kwotowych obowiązujących w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmia-

nie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyj-

nych w okresie pierwszego półrocza, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu 

roku poprzedniego. 

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w ostatnich latach przedstawiał się następująco: na 

2017 r. wyniósł 99,1 (spadek o 0,9 %), na 2018 r. wyniósł 101,9 (wzrost o 1,9 %), na 2019 r. wyniósł 101,6 

(wzrost o 1,6 %), na 2020 r. wyniósł 101,8 (wzrost o 1,8 %), na 2021 r. wyniósł 103,9 (wzrost o 3,9 %), na 

2022 r. wyniósł 103,6 (wzrost o 3,6 %), natomiast na 2023 r. wyniesie 111,8 (wzrost o 11,8 %). 

Wysokość górnych stawek podatkowych zmieniała się analogicznie do wskaźnika cen towarów i usług 

konsumpcyjnych natomiast stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy 

Miedźno pozostawały na niezmienionym poziomie w latach 2017 - 2021. 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr ___/2022 

Wójta Gminy Miedźno 

z dnia 17 października 2022 r. 

Wzór formularza zgłaszania uwag i wniosków do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych 

Termin konsultacji od dnia 24 października 2022 r. do 2 listopada 2022 r. 

Informacja o zgłaszającym 

Nazwa i adres podmiotu 
 

 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do 
reprezentowania podmiotu 
 

 

E-mail 
 

 

Tel. 
 

 

Zgłaszane uwagi i wnioski 

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub wniosek 
 

Treść uwagi Uzasadnienie uwagi 
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