
' -B URI\4TSTR.2,
"  Gl ,X l i .  , '  '  | ' ,1 !ASTA

Cze rw io r'iira- L(! gzCzyny
Taszqdzenie Nr 383r{l

BurmistrzaGminyiMiastaGzetwionka-Leszczyny

z dnia 07 listoPada20ll roku'

w sprawie: konsultacji proigktu uchwaly dotyczlcei okreslenia wysoko6ci

stawek podatku od od sr6orow transportowych-oraz anolnieri obowi4zuiqcych

od dnia { stYcznia 2012 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z -dnia 8- marca 1990r' o samorz4dzie

gminnym'(tekst jeJnotity Dz. U. z2OO1r. Ni t+z po2.1591 zp62n' zm..), w zwi4zku z $
i i + uchwa+y 

'trtr 
ustisll0 z dnia 28 mala 2010r. Rady Miejskiej w czerwionce-

Leszczynach w sprawie szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq dziatalno6ci
pozytkri publicznego lub organ-izacjami po=arzqdowymi i podmiotami wymienionymi

w art. 3 ust. 3 ustfwy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnoSci po2ytku publicznego

i o wolontariacie (te'kst jednolity Dz. U. z 2010r' Nr 234 poz. 1536 z p62n' zm'\
projekt6w akt6w 

'pra*a 
miejscowego ry dziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci

staiutowel tych organizacii, (Dz. Urz. Woj. Sl4skiego Nr 131, po2.2160)'

zarz4dzam, co nasQPuje :

s1
1. przeprowadzi6 konsultacjg, kt6rej przedmiotem jest proje!! uchwaly Rady

tvti4st<ie; w Czerwionce - Leszczynach w sprawie okre6lenia wysoko6ci
stawek podatku od Srodk6w transportowych oraz ztttolniefi obowiqSujqcych od
dnia 1 stycznia 2012 roku.

2. Ustali6 termin przeprowadzenia konsultacji od 08.11 .2011r. do22.11.2011r.
3. podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach se organizacje

pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnra 24
kwietnia 2003r. o dzialalno5ci poZytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity Dz. U. 22010r. Nr 234 po2.1536 z p62n. zm.)
Wszelkie uwagi iopinie do projektu uchwaly moZna zglaszal:
w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul.
Parkowa g, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wptywu do Urzqdu
Gminy i Miasta),
pocztE e lektron ic znq na ad res e-mai I rp@czerwio n ka-leszczyny. com. p I
za po6rednictwem faksu pod numerem 32 4311760
Udzielanie wyja6nief oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych
projektu uchwaly naleZy do kompetencji Kierownika Referatu Podatk6w.

s2
1. Projekt uchwaty, o kt6rej mowa w S 1 pkt 1 stanowizalqcznik do niniejszego

Zarzqdzenia.
Z. Nie przedstawienie ptzez organizacje opinii w terminie okre6lonym w S 1 pkt2

oznacza akceptacjq przedstawionego projektu uchwaty, o kt6rej mowa
wS 1 pk t  1 .

4 .
1)

2)
3)
5.



1.

2.

s3
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione
Radzie Miejskiej.
Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zalqczy wlasne
stanowisko odnoSnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej
Urzgdu Gminy i Miasta w Czennrionce-Leszczynach.

s4
Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s5
Zazqdzenie wchodziw zycie z dniem wydania.

tT
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Uchwala Nr..J..Jil
Rady Mleiskief w Gzeruionce-ieszczynactr

z dnia 201i roku

w sprawie okrc6lenia wysoko6ci stawek podatku od 6rodk6v transportonrych oraz ruornie6obowl4zujqcych od dnia I stycznia 2012 roku

Na podstawie art' 1.8 ust' 2 pkt 8, art.40 ust. 1, art.41ust. 1 ustawy z dnia g marca 1990r. osamozqdzie gminnvm (teks jednolity Dz. lJ z 200'tr.'rui'i+i,'* tfq: z p62nieiszymi zmianami), art.10 ust' 1i2'art' tz u*' 4-ustawy 2ai"-lzstycznia'tsglr.';pooatkach iopratath rokarnych (tekstjednolity w Dz' tJ' z 2010r'..Nr-9s, 
-i,i- 

ats' i pozri"irivri zmianami), obwieszczenia MinistraFinans6w z dnia 19 pa2dziernika zotiriw stjgyie riorn},.-ril%nic stawer*rvotowych podatk6w i oplat
i"Ilflr* 

2012r' (M'P' 2011 Nr 95, po=.sot;, n"-*nior"['Eurmistrza Gminy i'rtri"it" czerwionka-

Rada Mieiska w Gzerwionce-Leszcrynach uchwala, co nastgpuje:

sr
wysokosc rocznych stawek podatku od srodk6w transportowych na terenie Gminy i MiastaCzerwionka-Leszczyny wynosi:

1) od samochodu cig2arowego, okt6rym.mowa.wart.8 pkt 1 ipkt2 ustawyo podatkach ioplatachlokalnych, w zaleznosci od licz6y osi, rodzaju zawieszenia iiopuszczalnej masy cafkowitej:
a) porryleJ 3,5 tony I ponlteJ i2ton;

Rodzaj pojazdu

b) r6wnef lub rruy2szef nil i2 ton:

Dopuszczalna masa calkowita
(w tonach)

Zawieszenie osi
pneumatyczne
lub uznawane

Inne
systemy zawieszenia osi

1.355.00 zl

2.151.00 zl 2.163.00 zl

2.163.00 zl 2.190.00 zl

2.974,00 zl



2) od ciqgnika siodlowego lub balastowego, o kt6rych moya. w art. g pkt 3 i pkt 4 ustawyo podatkach ioplatach lokalnych, pzystosowanych do u2ywania tqcznie z-n5"i"pe tub pzyczepqo dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazd6w:

a) od 3,5 tony I poni2ei {2 ton:

3)odprzyczepylubnac,zepy,okt6rychm.olvawart .Spkt5ipkt6ustawyopodatkachioplatach
lokalnych, z wyjqtkiem zwiqianych i dzialalnosciq roLnifiq-prowadzon q pzez poctatnika podatkurolnego, kt6re tqcznie z pojazdem sitnikowym posiaoilq oopuizlzatnq,".i ;J6"it;
a) od 7 ton i ponitei 12ton:

Rodzaj pojazdu

Dopuszczalna masa calkowita
zespofu pojazd6w (w tonach)

Do 7 wlacznie
PowyzqT

i oon9ei 1)

Ciaqniki siodlowe i balastowe 1.607.00 zl 1 .819.00 z l

b) r6wnej lub wylszef nil 12 ton:

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

ciaqnik balastowy + przyczeoa

Zawieszenie osi
pneumatyczne
lub uznawane

za r6wnowa2ne

lnne
systemy zawieszenia osi

Nie mniei ni2 Mnie in i2 2 osie
25 1.645.00 zl 1.871.00 a25 31 2.031,00 zl 2.084.00 zl31 1.911.00 zl 2.298.00 zl

3 osle I wlecei
12 4U 2.243,00 zN 2.257.00 zt40 2.907.00 zl 2.974.00 zl

Rodzaj pojazdu
Dopuszczalna masa

lqcznie z pqazdem silnikowym
od 7 ton i poni2ei 12 ton

b) r6wn4lub rrylszq nil {2 ton:

Dopuszczalna masa catkowita
zespolu pojazd6w:

naczepa lpzyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)

Zawieszenie osi
pneumatyczne
lub uznawane

za r6wnowa2ne

Inne
systemy zawieszenia

osi iezdnvch
aANie mniej niz Mnie in iZ

12 25 305 OO zt 424.00 zl25 424.OO zl 717.00 zl
, l a i a

12 28 332 OO zl 412,00 zl
'1.1'15.00 zl

28 2e 811,00 z l
33 1.115.00 zl 1.700.0Q zl38 1.499,00 zl )  247 in  z I

t
12 38 890.00 zl 1 2?E ii zI

wlEtlrtrl

38 1.195,00 z l 1.686.00 zf



:l?:.iltl',tJ;l;| !l!}Lill?wa 
w art 8 pkt. 7 ustawv o podatkach i opratach rokarnych, w zareznosci

s2
zwalnia sig z podatku-9d 

lrgd.row hansportowych autobusy bez. wzgtgdu na itos6 miejsc siedzqcych,slu2qce wylqcznie do nieodplatn"go trzJ*ozu dzieci oo pi"Lo*"r. oswiatowych polo2onych na terenieGminy i Miasta Czenrvionka:r_"rr"lyriy. 
- "

s3

Traci moc Uchwala Nr LIV/659/10 Rady Miejskiej w czerwionce-L.eszczynach z dnia 29 pa2dziernika2010r' w sprawie okreslenia wysotosdi siawer 
-podatku 

oJ- Jroro* transportow ych orazzwolnie.obowiqzuiqcych od dnia 1 stycznia zolr rolu 1oz.'uz. wo;. sr]fzoro r. Nr 265, poz. 4277)

s4

wykonanie uchwaly powieza sig BurmistrzowiGminy iMiasta czerwionka-Leszczyny.

s5

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od ogloszenia w Dzienniku Uzgdowym wojew6dztwaSlqskiego, z moce oobwiqlujde 
"J 

ori" 1 stycziia zo1ir.'-p,oatega ona podaniu do wiadomoscimieszkafic6w w spos6b zw'1clil.ciyt9.pzyjety na terenie gminy i miasta, tj. w gazecie lokatnej ,,Kurie/,oraz tablicach ogloszerl w siedzibie uzglu iw poszczegdrny.h solectwach oraz dzielnicach.

Rodzaj pojazdu ttosc miels- ooEOzenE
(lqcznie z miejscem dla kierowcy)

Mniejsza ni2 30 miejsc R6wna lub wy2sza ni2 30

2.151.00 zl

oltF


