
UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY RUDZINIEC 

z dnia 27 października 2022 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022r. poz. 1452, z późn. zm.) 

Rada Gminy Rudziniec 
uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości od gruntów: 

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni ... zł 

2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników 
sztucznych od 1ha powierzchni ... zł 

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni ... zł 

4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. 
o rewitalizacji (Dz. U. z 2021, poz. 485 z późn. zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo 
zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia 
w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono 
budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1m2 powierzchni ... zł 

2. Ustala się stawki podatku od nieruchomości od budynków lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej: 

1) mieszkalnych ... zł 

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ... zł 

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym ... zł 

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń ... zł 

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego ... zł 

3. Ustala się stawkę podatku od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej ... ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec. 

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r. 
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UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY RUDZINIEC 

z dnia 27 października 2022 r. 

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, z późn. zm.), w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022r. poz. 1452, z późn. zm.) 

Rada Gminy Rudziniec 
uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle służące 
realizacji zadań publicznych o znaczeniu lokalnym w zakresie: 

1) utrzymania obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, 

2) gospodarki mieszkaniowej, 

3) cmentarzy i zieleńców, 

4) targowisk, 

5) zagospodarowania terenów rekreacyjnych, 

6) ochrony przeciwpożarowej, 

7) pomocy społecznej. 

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części służące realizacji zadań 
publicznych o znaczeniu lokalnym w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania 
i oczyszczania ścieków komunalnych, składowania odpadów komunalnych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec. 

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023r. 
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UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY RUDZINIEC 

z dnia 27 października 2022 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022, poz. 1452 z późn. zm.) 

Rada Gminy Rudziniec 
uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się, z zastrzeżeniem § 2, wysokość rocznych stawek podatku od jednego środka transportowego 
na terenie Gminy Rudziniec na 2023 rok. 

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 tony włącznie ... zł 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie ... zł 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton  ... zł 

2) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton: 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita (w tonach) 

Osie jezdne z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne (w 
złotych) 

Inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych (w złotych) 

Dwie osie ... zł ... zł 
Trzy osie ... zł ... zł 
Cztery osie i więcej   
nie mniej niż mniej niż   
12 ton 29 ton ... zł ... zł 
29 ton  ... zł ... zł 

3) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

-  od 3,5 ton a poniżej 12 ton   ... zł 

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 ton: 

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

ciągnik balastowy + przyczepa (w 
tonach) 

Osie jezdne z zawieszeniem 
pneumatycznym luz zawieszeniem 

uznanym za równoważne (w 
złotych) 

Inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych (w złotych) 

Dwie osie   
nie mniej niż mniej niż   
12 ton 31 ton ... zł ... zł 
31 ton  ... zł ... zł 
Trzy osie i więcej   
nie mniej niż mniej niż   
12 ton 40 ton ... zł ... zł 
40 ton  ... zł ... 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 – ... zł 
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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) 

Oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne (w złotych) 

Inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych (w złotych) 

Jedna oś ... zł ... zł 
Dwie osie   
nie mniej niż mniej niż   
12 ton 38 ton ... zł ... zł 
38 ton  ... zł ... zł 
Trzy osie i więcej ... zł ... zł 

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

a) mniejszej niż 22 miejsc  ... zł 

b) równej lub wyższej niż 22 miejsc ... zł 

§ 2. Stawki podatku od środków transportowych o napędzie elektrycznym ustala się: 

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton 
w wysokości 200,00 zł 

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony a poniżej 12 ton w wysokości 200,00 zł 

3) 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 w wysokości 200,00 zł 

4) od autobusów w wysokości 200,00 zł 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r. 
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Projekt 
 
z dnia  18 października 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY RUDZINIEC 

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

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie 
Rudziniec oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 6j ust. 1 pkt 1 oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a 
pkt 1, ust. 3 oraz ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. 
Dz.U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.), po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymiw art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

Rada Gminy Rudziniec uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki 
sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty 
określonej w § 2. 

§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny 
w wysokości .....................zł. 

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami, jeżeli właściciel 
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny w wysokości ..................... zł. 

3. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości ................... zł miesięcznie od osoby 
zamieszkującej daną nieruchomość. 

§ 3. Traci moc Uchwała nr LVII/349/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rudziniec oraz 
ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec. 

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