
RADA GMINY
Fredropol

Uchwala Nr LVII/357/2010
Rady Gminy w Fredropolu

z dnia 12 listopada 2010

w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od srodków transportowych
obowiazujacych w roku 2011 na terenie Gminy Fredropol

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pózniejszymi zmianami)
w zwiazku z art. 10 ust. l i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opiatach
lokalnych! (Dz. U z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z pózniejszymi zmianami), oraz Obwieszczenia
Ministra Finansów gÓrnych z dnia 30 lipca 2010r w .sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatkÓw i opiat lokalnych w 2011r oraz Obwieszczenia Ministra Fin(/nsóll'
z dnia 11 pazdziernika 201 Or w sprawie stawek podatku od srodków transportowych
obowiazujacych w 2011 r

Rada Gminy w Fredropolu
uchwala, co nastepuje:

§ 1

Ustala sie stawki podatku od srodków transportowych na terenie gminy Fredropol
w nastepujacych wysokosciach;

1. od samochodów ciezarowych, o których mowa w art.8 pkt 1 ustawy o podatkach
oplatach lokalnych dopuszczalnej masie calkowitej

a) powyzej 3,5 tony do 5,5 ton wlacznie - 400,00 zl
b) powyzej 5,5 ton do 9,0 ton wlacznie - 600,00 zl
c) powyzej 9,0 ton do ponizej 12 ton 700,00 zl

2. od samochodu ciezarowego o dopuszczalnej masie calkowitej równej lub wyzszej niz
12 ton - w zaleznosci od liczby osi, dopuszczalnej masy calkowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia, stawki podatkowe okresla zalacznik Nr 1 do niniejszej uchwaly.

3. od ciagnika siodlowego lub balastowego przystosowanego do uzywania lacznie
z naczepa lub przyczepa o dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazdów od 3.5
tony i ponizej 12 ton;

a) od 3,5 ton do 9,0 ton wlacznie
b) powyzej 9,0 ton do ponizej 12 ton

900,00 zl
1 000,00 zl

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrozenia nastepujacych dyrektyw Wspólnot Europejskich:
I) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowieni wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów miedzy panstwami czlonkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy I999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania oplat za uzytkowania niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciezarowe (Dz.Url. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczace ogloszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolita Polska czlonkostwa w Unii Europejskiej - dotycza ogloszenia tych aktów w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej 
wydanie specjalne.



4. od ciagnika siodlowego lub balastowego przystosowanego do uzywania lacznie
z naczepa lub przyczepa o dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazdów równej
lub wyzszej 12 ton - stawki podatkowe okresla zalacznik Nr 2 do niniejszej uchwaly.

5. od przyczepy lub naczepy, które lacznie z pojazdem silnikowym posiadaja
dopuszczalna mase calkowita od 7 ton i ponizej 12 ton, z wyjatkiem zwiazanych
wylacznie z dzialalnoscia rolnicza prowadzona przez podatnika podatku rolnego.

a) od 7,0 ton do 10,0 ton wlacznie
b) powyzej 10,0 ton i ponizej 12,0 ton

600,00 zl
700,00 zl

6. od przyczepy lub naczepy, które lacznie z pojazdem silnikowym posiadaja
dopuszczalna mase calkowita równa lub wyzsza 12 ton, z wyjatkiem zwiazanych
wylacznie z dzialalnoscia rolnicza prowadzona przez podatnika podatku rolnego 
stawki podatkowe okresla zalacznik Nr 3 do niniejszej uchwaly.

7. od autobusu w zaleznosci od liczby miejsc do siedzenia;

a) mniej niz 30 miejsc
b) równej lub wyzszej niz 30 miejsc

§2

1 000,00 zl
1 100,00 zl

Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Fredropol.

§ 3

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku
Urzedowym Województwa Podkarpackiego.



Zalacznik Nr 1
do Uchwaly Nr LVII/357/20 1O

Rady Gminy w Fredropolu
z dnia 12 listopada 2010

Stawki podatku od srodków transportowych dla samochodów ciezarowych
o dopuszczalnej masie calkowitej równej lub wyzszej nia 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa calkowita Stawka podatku (w zlotych)
w tonach nie mniej niz

mniej nizos jezdna (osie jezdne)inne systemy..
. . .

z zaWleszemem zaWleszema OSI

pneumatycznym lub
jezdnych.. zaWIeszemem uznanym

za równowazneDwie osie 12

13 500600

13

14 600800

14

15 800900

15

9001300

Trzy osic 12

17 500600

17

19 600800

19

21 800900

21

23 9001100

23

25 11001600

25

13101600

Cztery osic i wiecci 12

25 800900

25

27 9001100

27

29 11001700

29

31 17002500

31

17002500



Zalacznik Nr 2
do Uchwaly Nr LVII/357/2010

Rady Gminy w Fredropolu

z dnia 12 listopada 2010

Stawka podatku od srodków transportowych dla ciagników siodlowych i balastowych
przystosowanych do uzywania lacznie z naczepa lub przyczepa o dopuszczalnej masie
calkowitej zespolu pojazdów równej lub wyzszej 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa Stawka podatku (w zlotych)
calkowita zespolu pojazdów; ciagnik siodlowy +naczepa, ciagnikbalastowy +prz, czepa(w tonach)nie mniej niz

mniej nizOs jezdna (osie jezdne)Inne systemy..
. . .

zaWIeszemem zaWIeszema OSI

pneumatycznym uznanym
jezdnych

za równowazneDwie osie 12

18 650675

18

25 675725

25

31 725930

31

15002000

Trzy osie 12

40 13001750

40

17502600



Zalacznik Nr 3
do Uchwaly Nr LVII/357/2010
Rady Gminy w Fredropolu
z dnia 12 listopada 2010

Stawki podatku od srodków transportowych dla przyczep i naczep, które lacznie
z pojazdem silnikowym posiadaja dopuszczalna mase calkowita równa lub wyzsza 12
ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa Stawka podatku (w zloty ch)
calkowita zespolu pojazdów; naczepa/przyczepa+pojazd silnikowyw tonachnie mniej niz

mniej nizOs jezdna (osie jezdne)Inne systemy..
. . .

z zaWIeszemem zaWIeszema OSI

pneumatycznym lub
jezdnych.. zaWIeszemem

uznanym zarównowazneJedna os 12

18 500550

18

25 550600

25

600750

Dwie osie 12

28 550600

28

33 650860

33

38 8601350

38

13501750

Trzy osie 12

38 775960

38

9601300


