
WÓJT GMINY KOMPRACHCICE 

woj. opolskie       Komprachcice, 10.11.2021r. 

         FS.300.64.2021 

 

      Rada Gminy Komprachcice 

      w/m 

 

 

W N I O S E K 

 

Wnoszę o podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

na rok 2022 oraz uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

na rok 2022. 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. 

zm.) zakresem właściwości Rady Gminy jest podejmowanie uchwał w sprawach podatków  

i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. W związku z tym zwracam się z prośbą o 

podjęcie w/w uchwał.  

W załączonych do wniosku projektach uchwał zaproponowane zostały stawki podatku 

mieszczące się w granicach górnych stawek kwotowych zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów 

z dnia 22 lipca 2021 r. (M.P. z 2021 r. poz. 724) oraz przekraczające stawki minimalne zgodnie z 

Obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszu i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2021 r. w 

sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 r. (M.P. z 

2021 r. poz. 968). Stawki podatku od nieruchomości przedstawione zostały w tabeli nr 1, w której 

dokonano również ich porównania z uchwalonymi stawkami podatku na rok 2021, stawkami podatku 

Gmin sąsiednich (rok 2021) oraz stawkami maksymalnymi.  

Analizując obwieszczone przez Ministra Finansów maksymalne stawki podatków i opłat 

lokalnych na rok 2021 zauważono ich wzrost w stosunku do roku poprzedniego na poziomie ok. 9,55%, 

dlatego też w Gminie Komprachcice zaproponowano wzrost większości stawek podatku od 

nieruchomości w stosunku do roku poprzedniego na poziomie 4,6 %. W podatku od nieruchomości w 

pozycjach 1a, 1c, 1d, 2a, 2c, 2d wzrost ten kształtuje się na nieco wyższym poziomie, a zaproponowane 

stawki formują się na poziomie stawek maksymalnych lub w bliskiej ich granicy. 

Podjęcie przez Radę Gminy przedmiotowych uchwał wiązać będzie się z utratą mocy uchwał z 

dnia 25 listopada 2020 r. nr XXVIII.156.2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na rok 2021 oraz XXVIII.157.2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych na rok 2021. 

W ramach podatku od środków transportowych zauważalny jest trend przenoszenia części 

siedzib przedsiębiorstw do innych gmin. Wynika to za faktu, iż stawki podatku w innych JST są niższe. 

W związku z zaistniałą sytuacją proponuje się znaczne obniżenie stawek podatku od środków 

transportowych na rok 2022. Równocześnie planuje się zintensyfikowanie działań promocyjnych oraz 

informacyjnych celem dotarcia do szerokiej grupy przedsiębiorstw transportowych. Działania te mają 



na celu promowanie Gminy Komprachcice jako miejsca z najniższymi stawkami podatku od środków 

transportowych, co ma zachęcić przedsiębiorstw transportowe do zgłaszania pojazdów do 

opodatkowania na terenie Gminy Komprachcice. Spadek stawek podatkowych będzie niwelowany 

liczbą środków transportowych zgłaszanych do opodatkowania. 

  

 W związku z powyższym zwracam się z prośbą jak w sentencji.  

 

 

              Wójt Gminy 

         Leonard Pietruszka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 

2022 

2. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

na rok 2022 

3. Tabela nr 1 dot. stawek podatku od nieruchomości 


