
UCHWAŁA NR XXXV/214/2021 
RADY MIEJSKIEJ W DRAWNIE 

z dnia 23 listopada 2021 r. 

w sprawie określenia wysokości i zasad poboru 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 (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372) oraz art. 8 i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2019r. poz.1170 ze zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 
2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2022r. (M.P. z 2021 r. 
poz.724), Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej  z dnia 8 października 2021r. 
w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022r. (M.P. z dnia 
26 października 2021r., poz.968) Rada Miejska w Drawnie uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych w wysokości: 

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie       -      603,00 zł 

b) powyżej 5,5 ton do 9,0 ton włącznie           -      986,00 zł 

c) powyżej 9,0 ton do poniżej 12,00 ton          -   1.140,00 zł 

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej i 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 i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów  od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 994,00 zł; 

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton według stawek 
określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 

5) od przyczep i naczep, 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) – 986,00 zł 

6) od przyczep i naczep, 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)  według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 

7) od autobusów o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 

a) mniejszej niż 22 miejsca                                    -  613,00 zł 

b) równej lub większej niż 22 miejsca                   -  965,00 zł 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi  Drawna. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIV/1146/2020  Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 27 października 2020r.  
w sprawie wysokości i zasad poboru podatków od środków transportowych na 2021r. ( Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z dnia 9 listopada 2020 r., poz.4969). 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie 01 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  
Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Aleksander Dementiew 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/214/2021 

Rady Miejskiej w Drawnie 

z dnia 23 listopada 2021 r. 

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 13 328 465 
13 14 392 592 
14 15 690 878 
15  833 1589 

Trzy osie 
12 17 349 516 
17 19 433 751 
19 21 833 984 
21 23 909 1391 
23 25 1396 1631 
25  1458 1754 

Cztery osie i więcej 
12 25 952 1164 
25 27 1164 1270 
27 29 1375 1711 
29 31 1711 2538 
31  2081 2538 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/214/2021 

Rady Miejskiej w Drawnie 

z dnia 23 listopada 2021 r. 

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

naczepa, 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 18 497 729 
18 25 497 729 
25 31 878 1396 
31  1515 2004 

Trzy osie i więcej 
12 40 1644 1782 
40  1782 2637 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/214/2021 

Rady Miejskiej w Drawnie 

z dnia 23 listopada 2021 r. 

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 18 296 423 
18 25 359 529 
25  529 846 

Dwie osie 
12 28 539 690 
28 33 645 880 
33 38 880 1336 

38  1232 1822 

Trzy osie i więcej 
12 38 725 1011 
38  976 1325 
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Uzasadnienie 

do Uchwały Rady Miejskiej w Drawnie w sprawie wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na 2022 r. 

 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie wskaźnika cen 
towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 r. określił, że wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. wyniósł 103,6 (wzrost cen o 3,6%). 

Na podtstawie w/w wskaźnika Minister Finansów wydał obwieszczenie z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie 
górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2022 r. (M.P. z 2021 r., poz. 734) 

Na tej podstawie podwyższono stawki podatku od środków transportowych na 2022 r. o 3,6%. Ustalając 
stawki podatku od srodków transportowych, które sa znaczącycm dochodem własnym Gminy, kierowano 
się pozyskaniem dochodów, celem zapewnienia realizacji niezbędnych zadań Gminy. 

Ze wzgledu na powyższe podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest uzasadnione. 
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