
UCHWAŁA NR XXXVI/247/22 
RADY GMINY CIELĄDZ 

z dnia 28 listopada 2022 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561)  oraz art. 10 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 i 1512) ) uchwala się, co 
następuje: 

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

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, 
w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 
niniejszej uchwały; 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, 
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia - zgodnie 
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 

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, w zależności od 
wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 

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, w zależności od 
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia - zgodnie z załącznikiem 
Nr 4 do niniejszej uchwały; 

5) od przyczepy lub 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, w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy 
całkowitej - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały; 

6) od przyczepy lub 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, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy 
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały; 

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy i wieku pojazdu - 
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądz. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/190/21 Rady Gminy Cielądz z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz.Woj. Łódzkiego poz. 6124). 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

 
 

mgr Małgorzata Rosa 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/247/22 

Rady Gminy Cielądz 

z dnia 28 listopada 2022 r. 

Stawki podatku od środków transportowych od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton 

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych) 
do 10 lat włącznie 

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie 538 
powyżej 5,5 do 9 włącznie 707 
powyżej 9 i poniżej 12 1045 

powyżej 10 lat 
powyżej 3,5 do 5,5 włącznie 629 
powyżej 5,5 do 9 włącznie 810 
powyżej 9 i poniżej 12 1146 

  

   

   

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

 
 

mgr Małgorzata Rosa 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/247/22 

Rady Gminy Cielądz 

z dnia 28 listopada 2022 r. 

Stawki podatku od środków transportowych od samochodu ciężarowego 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 1355 1355 
13 14 1355 1355 
14 15 1839 1839 
15  1839 2118 

TRZY OSIE 
12 17 1355 1355 
17 19 2312 2312 
19 21 2312 2312 
21 23 2312 2312 
23 25 2312 2667 
25  2312 2667 

CZTERY OSIE I WIĘCEJ 
12 25 1355 1355 
25 27 3598 3598 
27 29 3598 3598 
29 31 3598 3738 
31  3598 3738 

  

  

   

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

 
 

mgr Małgorzata Rosa 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/247/22 

Rady Gminy Cielądz 

z dnia 28 listopada 2022 r. 

Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego 
przystosowanego do używania z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 

pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych ) 
do 10 lat włącznie 

od 3,5 i poniżej 12 1215 
powyżej 10 lat 

od 3,5 i poniżej 12 1383 

  

 

   

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

 
 

mgr Małgorzata Rosa 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/247/22 

Rady Gminy Cielądz 

z dnia 28 listopada 2022 r. 

Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego 
przystosowanego do używania z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 

pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: ciągnik 

siodłowy + przyczepa, ciągnik 
balastowy 

+ przyczepa (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 18 2835 2835 
18 25 2835 2835 
25 31 2835 2835 
31  2835 2888 

TRZY OSIE I WIĘCEJ 
12 40 2835 2888 
40  3728 3738 

  

 

   

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

 
 

mgr Małgorzata Rosa 
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/247/22 

Rady Gminy Cielądz 

z dnia 28 listopada 2022 r. 

Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy lub 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 

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych) 
do 10 lat włącznie 

od 7 i poniżej 12 850 
powyżej 10 lat 

od 7 i poniżej 12 1015 

  

 

   

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

 
 

mgr Małgorzata Rosa 
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/247/22 

Rady Gminy Cielądz 

z dnia 28 listopada 2022 r. 

Stawki podatku od środków transporotwych od przyczepy lub 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 

1 2 3 4 
JEDNA OŚ 

12 18 817 817 
18 25 817 817 
25  866 922 

DWIE OSIE 
12 28 922 1006 
28 33 1900 1900 
33 38 1900 2186 
38  2501 2878 

TRZY OSIE I WIĘCEJ 
12 38 1900 1900 
38  1900 2180 

  

  

   

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

 
 

mgr Małgorzata Rosa 
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Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVI/247/22 

Rady Gminy Cielądz 

z dnia 28 listopada 2022 r. 

Stawki podatku od środków transportowych od autobusu 

wiek pojazdu i ilość miejsc do siedzenia 
poza miejscem kierowcy 

stawka podatku (w złotych ) 

do 10 lat włącznie 
mniejsza niż 22 miejsca 1188 
równa lub większa niż 22 miejsca 1439 

powyżej 10 lat 
mniejsza niż 22 miejsca 1355 
równa lub większa niż 22 miejsca 1676 
 
 
   

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

 
 

mgr Małgorzata Rosa 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy określa 
wysokość stawek podatku od środków transportowych z tym, że podatek ten nie może przekraczać 
rocznie stawek określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek 
kwotowych podatków i opłat lokalnych w poszczególnych latach podatkowych oraz nie może być 
mniejszy od minimalnych stawek określonych corocznie przez Ministra Finansów w drodze 
obwieszczenia. 

W projekcie uchwały proponuje się podniesienie stawek podatku od środków transportowych                
o 11 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2022 roku. Górne granice stawek kwotowych 
ogłoszone na 2023 rok przez Ministra Finansów wzrosły o wskaźnik 11,8%. 

Pozyskany dodatkowy dochód z tytułu wzrostu stawek oszacowano na kwotę około 11.000 zł. 
Łączny dochód roczny z tytułu podatku od środków transportowych po zmianie stawki to kwota ok. 
112.000  zł. 

Podjęcie niniejszej uchwały posiada uzasadnienie. gdyż uzyskane dochody pozwolą na realizację 
zaplanowanych zadań własnych gminy, celem zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej. 
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