
RADA GMINY
Fredropol

Uchwala Nr XXXVI/265/2012
Rady Gminy w Fredropolu

z dnia 28 listopada 2012

w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od srodk6w transportowych
obowhlzuj~cych w roku 2013 na terenie Gminy Fredropol

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poiniejszymi zmianami)
w zwiqzku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach i oplatach
lokalnych' ( Dz. U z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z poiniejszymi zmianami), oraz Obwieszczenia
Ministra Finansow gornych z dnia 2 sierpnia 2012r w sprawie gornych granic stawek
kwotowych podatkow i oplat lokalnych w 2013r oraz Obwieszczenia Ministra Finansow
z dnia 08 paidziernika 2012r w sprawie stawek podatku od srodkow transportowych
obowiqzujqcych w 2013 r

Rada Gminy w Fredropolu
uchwala, co nast~puje:

§ 1

Ustala si~ stawki podatku od srodk6w transportowych na terenie gminy Fredropol
w nast~puj'lcych wysokosciach;

1. od samochod6w ci~zarowych, 0 kt6rych mowa w art.8 pkt 1 ustawy 0 podatkach i
oplatach lokalnych 0 dopuszczalnej masie calkowitej

a) powyzej 3,5 tony do 5,5 ton wl'lcznie - 700,00 zl
b) powyzej 5,5 tony do 9,0 ton wl'lcznie - 900,00 zl
c) powyzej 9,0 ton do ponizej 12 ton - 1 100,00 zl

2. od samochodu ci~zarowego 0 dopuszczalnej masie calkowitej r6wnej lub wyzszej niz
12 ton - w zalemosci od liczby osi, dopuszczalnej masy calkowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia, stawki podatkowe okresla zal'lcznik Nr 1 do niniejszej uchwaly.

3. od ci<tgnika siodlowego lub balastowego przystosowanego do uZywania l'lcznie
z naczep'llub przyczep'l 0 dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazd6w od

3,5 tony i ponizej 12 ton;

a) od 3,5 ton do 9,0 ton wl'lcznie
b) powyzej 9,0 ton do ponizej 12 ton

1 100,00 zl
1 200,00 zl

I Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroienia nastc;puj~cych dyrektyw Wsp61not Europejskich:
I) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowieni wspo1nych zasad dla niektorych typow transportu
kombinowanego towarow mic;dzy pailstwami czlonkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania oplat za u:l:ytkowania niek10rych typ6w infrastruktllry
przez pojazdy cic;:l:arowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotycz~ce ogloszenia aktow prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolit~ Polsk~ czlonkostwa w Unii Europejskiej - dotycz~ ogloszenia tych aktow w Dzienniku Urzc;dowym Unii ElIropejskiej 
wydanie specjalne.



4. od ci<tgnika siodlowego lub balastowego przystosowanego do uzywania l~cznie
z naczep~ lub przyczep~ 0 dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazd6w r6wnej
lub wyzszej 12 ton - stawki podatkowe okresla zal~cznik Nr 2 do niniejszej uchwaly.

5. od przyczepy lub naczepy, kt6re l~cznie z pojazdem silnikowym posiadaj~
dopuszczaln~ mas« calkowita od 7 ton i ponizej 12 ton, z wyj~tkiem zwi~zanych
wyl~cznie z dzialalnosci~ rolnicz~ prowadzon~ przez podatnika podatku rolnego.

a) od 7,0 ton do 10,0 ton wl~cznie
b) powyzej 10,0 ton i ponizej 12,0 ton

800,00 zl
900,00 zl

6. od przyczepy lub naczepy, kt6re l~cznie z pojazdem silnikowym posiadaj~
dopuszczaln~ mas« calkowit~ r6wn~ lub wyzsz~ 12 ton, z wyj~tkiem zwi~zanych
wyl~cznie z dzialalnosci~ rolnicz~ prowadzon~ przez podatnika podatku rolnego 
stawki podatkowe okresla zal~cznik Nr 3 do niniejszej uchwaly.

7. od autobusu w zale:znosci od liczby miejsc do siedzenia;

a) mniej niz 30 miejsc
b) r6wnej lub wyzszej niz 30 miejsc

§2

1 300,00 zl
1 400,00 zl

Wykonanie uchwaly powierza si« W6jtowi Gminy Fredropol.

§ 3

Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku
Urz«dowym Wojew6dztwa Podkarpackiego.



Zal!!cznik Nr I
do Uchwaly Nr XXXVV265/2012
Rady Gminy w Fredropolu
z dnia 28 listopada 2012

Stawki podatku od srodkow transportowych dla samochodow ci~zarowych
o dopuszczalnej masie calkowitej rownej lub wyzszej ni~ 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 zaWIeszemem zaWleszema OSI

pneumatycznym lub
jezdnych.. zaWleszemem uznanym

za rownowameDwie osie 12

13 700800

13

14 8001000

14

15 10001100

15

11001500

Trzy osie 12

17 700800

17

19 8001000

19

21 10001100

21

23 11001300

23

25 13001800

25

15001800

Czterv osie i wi~ce.j 12

25 10001100

25

27 11001300

27

29 13001900

29

31 19002700

31

19002700

PRZ~~CY~Q~~~~.
Jan 'Podbilski



Zal!}cznik Nr 2
do Uchwaly Nr XXXYI/265/2012
Rady Gminy w Fredropolu
z dnia 28 listopada 2012

Stawka podatku od srodkow transportowych dla ci~gnikow siodlowych i balastowych
przystosowanych do uZywania I~cznie z naczep~ lub przyczep~ 0 dopuszczalnej masie
calkowitej zespolu pojazdow rownej lub wyzszej 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa Stawka podatku (w zlotych)
calkowita zespolu pojazdow; ci~gnik siodlowy +naczepa, ci~gnikbalastowy +prz, czepa(w tonach)nie mniej niz

mmeJ mzOs jezdna (osie jezdne)Inne systemy..
. . .

zaWleszemem zaWleszema OSI

pneumatycznym uznanym
jezdnych

za rownowazneDwie osie 12

18 800900

18

25 9001000

25

31 10001100

31

17002200

Trzv osie 12

40 15001900

40

19002800

P9~CY7~~miny
Jan Podbilski



Zal!}cznik Nr 3
do Uchwaly Nr XXXVI/265/2012
Rady Gminy w Fredropolu
z dnia 28 listopada 2012

Stawki podatku od srodkow transportowych dla przyczep i naczcp, ktore I~cznie
z pojazdem silnikowym posiadaj~ dopuszczaln~ mas~ calkowit~ rown~ lub wy:isz~ 12
ton.

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

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

z zaWleSZelllem zaWleszellla OSI

pneumatycznym lub
jezdnych.. zaWleSZelllem

uznanym zarownowazneJedna os 12

18 700800

18

25 800900

25

800900

Dwie osie 12

28 700800

28

33 8001000

33

38 10001500

38

15001900

Trzv osie 12

38 9001100

38

11001500

.2RZE~N ZACY

Ra iny

Ja Podbilski


