
 

 

 

 

OBWIESZCZENIE 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

z dnia 10 lutego 2010 r. 

 

o sprostowaniu błędów 

 
Na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 z późn. zm.) prostuje się następujące błędy ujawnione w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego: 

1. Nr 103 z dnia 17 grudnia 2009 r. – poz. 2583, gdzie w spisie treści zamiast podanego tytułu uchwały Rady 

Gminy w Nozdrzcu Nr XXIII/237/09 z dnia 29 października 2009 r. „w sprawie określenia rocznych stawek podatku 

od nieruchomości na rok 2010” powinien być tytuł „w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na rok 2010” oraz zamieszczono tekst uchwały Rady Gminy w Nozdrzcu Nr XXIII/236/09 z dnia 29 

października 2009 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na rok 2010, w miejsce 

którego w załączeniu ogłasza się tekst uchwały Rady Gminy w Nozdrzcu Nr XXIII/237/09 z dnia 29 października 

2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010. Uchwała Rady 

Gminy w Nozdrzcu Nr XXIII/236/09 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku 

od nieruchomości na rok 2010 została opublikowana pod pozycją 2582. 

2. Nr 105 z dnia 23 grudnia 2009 r. – poz. 2648, gdzie w spisie treści oraz w tytule uchwały Rady Gminy 

Krasne Nr XXXIX/288/09 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 19-Krasne, 

przy drodze powiatowej Krasne-Strażów podano nieprawidłową datę uchwalenia tego aktu: zamiast „z dnia 8 

listopada 2009 r.” powinno być „z dnia 29 października 2009 r.” 

 

 

WOJEWODA PODKARPACKI 

 

Mirosław Karapyta 

 

 

 

UCHWAŁA Nr XXIII/237/09 

RADY GMINY NOZDRZEC 

z dnia 29 października 2009 r. 

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od środków transportowych na rok 2010 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 

podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844); oraz obwieszczenia Ministra 

Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach 

lokalnych (M.P. z 2009 r. Nr 52, poz. 742) Rada Gminy Nozdrzec uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od następujących środków transportowych: 

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton: 

a)  powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 720,00 zł 

b)  powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.190,00 zł 

c)  powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.410,00 zł 

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – w 

zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa 

załącznik 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 ton i poniżej 12 ton 

a)  od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.690,00 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 – stawki podatkowe określa 

załącznik 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 

a)  d 7 ton i poniżej 12 ton - 1.410,00 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 - stawki podatkowe określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia 

a)  mniej niż 30 miejsc - 1.690,00 zł 

b)  równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2.120,00 zł 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Nozdrzec. 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy w Nozdrzcu Nr XVI/164/08 z dnia 30 października 2008 roku w sprawie 

określania wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2010 roku. 

 

 

PRZEWODNICZĄCY 

Rady Gminy w Nozdrzcu 

 

Roman Wojtarowicz 

 

 

 

Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XXIII/237/09 

Rady Gminy Nozdrzec 

z dnia 29 października 2009 r. 

 

 

Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych 

o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton. 
 

 

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 

dwie osie 

12 13 1.370,00 1.510,00 

13 14 1.440,00 1.580,00 

14 15 1.510,00 1.630,00 

15  1.630,00 1.780,00 

trzy osie 

12 17 1.510,00 1.630,00 

17 19 1.580,00 1.710,00 



19 21 1.630,00 1.780,00 

21 23 1.710,00 1.850,00 

23 25 1.780,00 1.920,00 

25  1.850,00 2.000,00 

cztery osie i więcej 

12 25 1.630,00 1.780,00 

25 27 1.710,00 1.850,00 

27 29 1.780,00 2.060,00 

29 31 2.200,00 2.780,00 

31  2.200,00 2.780,00 

 

 

 

Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XXIII/237/09 

Rady Gminy Nozdrzec 

z dnia 29 października 2009 r. 

 

 

Stawki 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 
 

 

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 

dwie osie 

12 18 280,00 410,00 

18 25 480,00 620,00 

25 31 820,00 1.110,00 

31  1.650,00 2.150,00 

trzy osie 

12 40 1.510,00 2.120,00 

40  2.120,00 2.730,00 

 

 

 

Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XXIII/237/09 

Rady Gminy Nozdrzec 

z dnia 29 października 2009 r. 

 

Stawki 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 

Stawka podatku (w złotych) 



(w tonach) 

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych 

jedna oś 

12 18 140,00 210,00 

18 25 280,00 410,00 

25  410,00 680,00 

dwie osie 

12 28 280,00 410,00 

28 33 750,00 1.030,00 

33 38 1.030,00 1.650,00 

38  1.390,00 2.050,00 

trzy osie 

12 38 820,00 1.160,00 

38  1.160,00 1.580,00 

 

 

 


