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Czemlonkn-L€szczYnY
Zarzqdzenie Nr 400112

Burmistrza Gminy i Miasta Gzenrionka-Leszczyny

z dnia 07 listopada2012 roku.

w sprawie: konsultacji projektu uchwaly dotyczqcej okre$lenia wysoko6ci
stawek podatku od od Srodk6w transportowych oraz auolnieri obowiqiujqcych
od dnia I stycznia 2013 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1gg0r. o samorz4dzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. 22001r. Nr 142 po2.1591 z po2n. zm.), w zwiqzku z g
3 4 4 Uchwaly Nr U585/10 z dnia 28 maja2O10r. Rady Miejskiej'w Czerwionce--
Leszczynach w sprawie szczegolowego sposobu konsultowania z iadq dzialalnoSci
pozytku publicznego lub organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci pozytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1S3O z.p62n. zi.)
projekt6w akt6w prawa miejscowego ry dziedzinach dotyczqcych dziatalnoSci
statutowej tych organizaqi, (Dz. urz. woj. Srqskiego Nr 131, poz. ziool.

zarzqdzam, co nastgpuje :

s1
Przeprowadzi6 konsultacjg, kt6rej przedmiotem jest projekt uchwaly Rady
Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach w sprawie okre6lenia wysokoSii
stawek podatku od Srodk6w transportowych oraz zuolnief obowiqzujEcych od
dnia 1 stycznia 2013 roku.
Ustali6 termin przeprowadzenia konsultacji od 08.1 1.2012r. do 22.11.2012r.
Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozazEdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity Dz. U. z2O10r. Nr 234 po2.1536 z p62n. zm.)
Wszefkie uwagi iopinie do projektu uchwaly mo2na zglasza6-.
w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czenryionka-Leszczyny, ul.
Parkowa 9,44-230 czerwionka-Leszczyny (decyduje data wptywu do Uzgdu
Gminy i Miasta),
pocaqelektron icznq na ad res e-ma i I rp@czerwion ka-leszczyny. com. p I
za po6rednictwem faksu pod numerem 32 4911760
udzielanie wyjasnief oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczEcych
projektu uchwaty nale2y do kompetencji Kierownika Referatu podatkow.

s2
Projekt uchwafy, o kt6rej mowa w S 1 pkt 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.
Nie przedstawienie pzez organizacje opinii w terminie okre5lonym w S 1 pkt2
oznacza akceptacjg pzedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
wS1pkt1 .
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s3
1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie pzedstawione

Radzie Miejskiej.
2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zalqczy wlasne

stanowisko odno6nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej
Urzgdu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4
Wykon an i e Zarzqdze n ia powi erzam S ka rbn i kowi Gm iny i M iasta.

s5
Zazqdzenie wchodziw 2ycie z dniem wydania.
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PROJEKT

Uchwala Nr...1...112
Rady Mieiskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 2012 roku

w sprawie okre5lenia wysoko6ci stawek podatku od Srodk6w transportowych oraz ruolnieri
obowiqzujqcych od dnia 1 stycznia 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art.40 ust. 1, art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samoz4dzie gminnym (teks jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 159'1 z p62niejszymi zmianami),
art. 10 ust. 1 i2, art.12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach ioptatach lokalnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z p62nielszymi zmianami), obwieszczenia Ministra Finans6w
z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie g6mych granic stawek kwotowych podatk6w i oplat lokalnych
w 2013r. (M.P. 2012, poz.587), na wniosek Burmistza Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny

Rada Miejska w Czeruyionce-Leszcrynach uchwala, co nastgpuje:

sl
\AtlsokoS6 rocznych stawek podatku od Srodk6w transportowych na terenie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny wynosi:

1) odsamochodu cigiarowego, o kt6rym mowawart. S pkt 1 ipkt2 ustrawyo podatkach ioplatach
lokalnych, w zale2noSci od liczby osi, rodzaju zawieszenia i dopuszczalnej masy calkowitej:

a) powy2ej 3,5 tony i poni2ei 12 ton:

b) r6wnei lub wylszeJ ni212 ton:

Rodzaj pojazdu
Dopuszczalna masa calkowita (w tonach)

Powy2ej3,5
do 5.5 wlacznie

Powy2ej5,5
do 9 wfiacznie

Powy2ej 9
iooni2ei 12

Samochody cie2arowe 441.00 zl 828.00 zl 1.243.00 zl

Dopuszczalna masa calkowita
(w tonach)

Zawieszenie osi
pneumatyczne
lub uznawane

za r6wnowa2ne

Inne
systemy zawieszenia osi

iezdnvch
Nie mniei ni2 Mniein i2 2 osie

12 15 1.409.00 zl 1.422.O0 zl
15 1.602.00 zl 1.684.00 zl

3 osie
12 19 1.919.00 z l 1.933.00 zl
19 23 2.099.00 zl 2.112.00 zl
23 2.237.OO zl 2.250.00 zl

4 oeie i wiecei
12 27 2.250.OO zl 2.278,00 zl
27 29 2.486.O0 zl 2.499.00 zl
29 3.023.00 zl 3.093.00 zl



2) od ciqgnika siodlowego lub balastowego, o kt6rych mowa w art. 8 pkt 3 i pkt 4 ustawy
o podatkach i oplatach lokalnych, pzystosowanych do u2ywania lqcznie z naczep4lub pzyczepq
o dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazd6w:

a) od 3,5 tony i poni2ej 12 ton:

b) r6wnej lub wy2szej nii 12 ton:

3) od prryczepy lub naczepy, o kt6rych mowa w art. 8 pkt 5 i pkt 6 ustawy o podatkach i oplatach
lokalnych, z wyjqtkiem zwiqzanych z dzialalnoSci4 rolniczq prowadzonq przez podatnika podatku
rolnego, kt6re lqcznie z pojazdem silnikowym posiadajq dopuszczaln4 masq calkowit4

a) od 7 ton i poni2ej 12 ton:

b) r6wnq fub wy2szq ni212ton=

Rodzaj pojazdu

Dopuszczalna masa calkowita
zespolu poiazd6w (w tonach)

Do 7 wlacznie
Powy2ejT
i ooni2ei 12

Ciaqniki siodlowe i balastowe 1.671 .00 zl 1.892.00 zf

Dopuszczalna masa calkowita
zespolu pojazd6w (w tonach):
ciqgnik siodlowy + naczepa,

ciaqnik balastowy + pzvczepa

Zawieszenie osi
pneumatyczne
lub uznawane

za r6wnowa2ne

lnne
systemy zawieszenia osi

iezdnvch
Nie mniei ni2 Mnie in i2 2 osie

12 25 1.919.00 z l 1.946.00 zl
25 31 2.112.00 zl 2.167.00 zl
31 1.987.00 zl 2.390.00 zl

3 osie iwiecei
'12 40 2.333.00 zl 2.347.0O zl
40 3.023.00 zl 3.093.00 zl

Rodzaj pojazdu
Dopuszczalna masa calkowita Wzyczepy lub naczepy

l4cznie z pojazdem silnikowym
od 7 ton i poni2ej 12 ton

grzyczeov i naczepv 345.00 zl

Dopuszczalna masa calkowita
zespolu pojazd6w:

naczepa lpzyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)

Zawieszenie osi
pneumatyczne
lub uznawane
za r6wnowa2ne

Inne
systemy zawieszenia

osi iezdnvch
Nie mniei ni2 Mnie in iZ 1oS'12 25 317.00 zl 441.Q0 zl

25 441.O0 zl 746.00 zl
2 osie

12 28 345.00 zf 428.0Q zl
28 33 843.00 zl 1 .160,00 z l
33 38 1.160.00 z l 1.768.00 zl
38 1.559.00 zl 2.306.00 zl

3 osie iwiecei
12 38 926.00 zl 1.284.00 zl
38 '1.243.00 zl 1.753.00 zl



4) od autobusu, o kt6rym mowa w art. 8 pkt. 7 ustawy o podatkach ioplatach lokalnych, w zale2no6ci
od liczby miejsc do siedzenia:

s2
Zwalnia siq z podatku od Srodk6w transportowych autobusy bez wzglqdu na iloSd miejsc siedzqcych,
slu2qce wylqcznie do nieodplatnego pzewozu dzieci do plac6wek oSwiatowych polo2onych na terenie
Gminy i Miasta Czeruionka-Leszczyny.

s3

Traci moc uchwala Nr XV/155/11 Rady Miejskiej w Czenrvionce-Leszczynach z dnia 25 listopada
2011r. w sprawie okreSlenia wysokoSci stawek podatku od Srodk6w transportowych oraz zwolnieri
obowiqzujqcych od dnia 1 stycznia 2012 roku (tekst jednolity Dz. Uz. Woj. Sl.zZO'tZr., poz. 3824)

s4

Wykonanie uchwaly powieza siq BurmistzowiGminy iMiasta Czeruionka-Leszczyny.

s5

Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od ogloszenia w Dzienniku Uzgdowym Wojew6dztwa
Slqskiego, z mocq obowiqzujqcq od dnia 1 stycznia 2013r. Podlega ona podanii, Oo *iaOomoSci
mieszkarlc6w w spos6b zwyczajowo pzyjety na terenie gminy i miasta, tj. w gazecie lokalnej "Kurie/oraz tablicach ogloszefi w siedzibie Uzgdu iw poszczeg6lnych solectwach oraz dzielnicach.

\p

Rodzaj pojazdu
lloSC miejsc do siedzenia

(lqcznie z miejscem dla kierowcy)

Autobusy Mniejsza ni2 30 miejsc R6wna lub wy2sza ni2 30
mieisc

1.063.00 zl 2.237.00 zl
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