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Tarzqdzenie Nr 453119
Burmistrza Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny

z dnia 5 listopada 2013 roku

w sprawie: konsultacji projektu uchwaly dotyczqcej okreSlenia wysoko6ci
stawek podatku od od Srodk6w transportowych oraz auolnieri obowiqiujqcych
od dnia I stycznia 2014 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samozqdzie
gminnym (tekst jednolity Dz. u.22013r., poz. sg4 zp62n. zm.), w zwiqzku z g 3 ia
Uchwaty Nr U585/10 z dnia 28 maja 201Ar. Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach w sprawie szczegolowego sposobu konsultowania z radq dzialalno6ci
pozytku publicznego lub organizacjamt pozazqdowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci pozytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z po2n. zm.)
projektow akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalno5ci
statutowejtych organizaqi, (Dz. Urz. Woj. Slqskiego Nr 131, poz.2160).

zarzqdzam, co nastgpuje :

s1
Przeprowadzid konsultacje, kt6rej przedmiotem jest projekt uchwaty Rady
Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach w sprawie okreSlenia wysokoSci
stawek podatku od Srodk6w transportowych oraz zutolniefi obowiqzujqcych od
dnia 1 stycznia 2014 roku.
Ustali6 termin przeprowadzenia konsultacji od 07.11.2013r. do 21.11.2013r.
Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednofity Dz. U. 22010r. Nr 234 poz. 1536 z p62n. zm.)
Wszefkie uwagi iopinie do projektu uchwaly moZna zgtaszac:
w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul.
Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wptywu do Urzqdu
Gminy i Miasta),
pocztq elektronicznq na adres e-mail rp@czerwionka-leszczyny. com. pl
za poSrednictwem faksu pod numerem 32 4311760
Udzielanie wyjaSniei oraz przyjmowanie wnioskow i opinii dotyczqcych
projektu uchwaty naleZy do kompetencji Kierownika Referatu Podatk6w

s2
Projekt uchwaly, o ktorej mowa w S 1 pkt 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.
Nie przedstawienie przez organizacje opinii w terminie okreSlonym w S 

'l pkt 2
oznacza akceptacjg przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
wS 1 pk t  1 .
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s3
1' Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione

Radzie Miejskiej.
2' Do sprawozdania,. o ktorym mowa w ust. 1 Burmistrz zal4czy wtasne

stanowisko.odno6nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie intlrnetowej
Uzgdu Gminy i Miasta w Czerwionce_Leszczynach.

s4
\Afikonan i e zarzEdzen ia powie rzam ska rb n ikowi Gm i ny i M iasta.

s5
Zarzqdzenie wchodziw zycie z dniem wydania.
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kerwicnka,L&szczwtv Zalqcznik do Zazqdzenia N r 453/1 3
z dnia 5listopada 2013r.

PROJEKT

Uchwata Nr.../.../13
Rady Mieiskiej w Czerwionce-Leszcrynach

z dnia 20i3 roku

w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od Srodk6w transportowych oraz avolnieri
obowigujqcych od dnia I stycznia 20i4 roku

Na podstawie:
-  ar t '  18ust .2pkt8,ar t .40ust .  1 ,  1 \ -a l  ust . l  ustawy zdniaSmarcalgg0r .osamozqdzie

gminnym (tekst jednority Dz. u. 22013 t. poz. s94 z p62niejszymi zmianilt,-- art' 10 ust' 1i 2, art- 12 ust. 4 ustawy.z _dnia 1i stycznia 1g91r. o poo'atxach i oplatachlokalnych (tekstjednolity Dz. U. z201Or.ilr 95, poz.61d zp62niejszymizmianami),
na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Czennionka_Leszczyny

Rada Miejska w czerwionce-Leszczynach uchwara, co nastgpuje:

sl
WysokoS6 rocznych stawek podatku od Srodk6w transportowych na terenie Gminy i MiastaCzerwionka-Leszczyny wynos i :

1)odsamochoducig2arowego,okt6rymmowawart .8pkt l ipkt2ustawyopodatkachioplatach
lokalnych, w zaleznoSci od liczby osi, rodzaju zawieszenia i'dopuszczalnej masy calkowitej:

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

b) r6wnei lub wyiszej ni2 t2 ton:

Rodzaj pojazdu
Dopuszczalna masa calkowita (w tonach)

Powy2ej3,5
do 5.5 wlacznie

Powyzej 5,5
do 9 wlacznie

Powy2ej 9
ipon i2e i  12

Samochody cie2arowe 445.00 zl 835.00 zl 1.254.00 zl

Dopuszczalna masa calkowita
(w tonach)

Zawieszenie osi
pneumatyczne
lub uznawane

za r6wnowa2ne

Inne
systemy zawieszenia

osiiezdnvch
Nie mniei ni2 Mnie in iz 2 osie

12 15 1.422.00 zl 1.435.00 zl
15 1.616.00 z f 1.699,00 zl

3 osie
12 't9 1.936.00 zl 1.950.00 zl
19 23 2.118.00 zl 2.131.00 zl
23 2,257.00 zl 2.270.00 zl

4 osie wrecet
12 27 2.270.00 zl 2.298.00 zl
27 29 2.508.00 zl 2.521.00 zl
29 3.050.00 zl 3.121.00 zl



2) od ciqgnika siodlowego tub balastowego, o kt6rych mowa w art. g pkt 3 i pkt 4 ustawyo podatkach i oplatach lokalnych, przystosowanych do Lzy*"ni" t4znie z naczepq tub pzyczepqodopuszczalnej masiecalkowiiejzespotu pojazd6'w: 
--'---'

a) od 3,5 tony i poni2ej i2 ton:

3 )odp rzyczepy lubnaczepy ,ok t6 rychmowawar t .Spk t5 ipk t6us tawyopoda tkach iop la tach
lokalnych, z wyjqtkiem mtiqzanych z dzialalnoSciq rolniczq prowadzonq irzei pooatnika podatku
rolnego, kt6re lqcznie z pojazdem silnikowym posiadijq dopuizczalnq ra"i tail.o*itqt

a) od 7 ton i poniiej 12ton:

Rodzaj pojazdu

Dopuszczalna masa calkowita
zespofu pojazd6w (w tonach)

Do 7 wlacznie
Powy2ejT

i poni2ei 12

Ciagniki siodlowe i balastowe 1.686.00 zl 1.909.00 zl

b) r6wnej lub wyiszej ni2 i2 ton:

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

ciqgnik balastowv + otzvczela

Zawieszenie osi
pneumatyczne
lub uznawane

za r6wnowa2ne

Inne
systemy zawieszenia

osi iezdnvnh
Nie mniei niz Mniei niz 2 osie

12 25 1.936.00 zl 1.963.00 zt
25 31 2.131.00 zl 2.186.00 zl
31 2.005,00 zl 2.411.00 zl

3 osie wiecei
12 40 2.354.00 zl 2.368.00 zl
40 3.050,00 zl 3.121.00 zl

Rodzaj pojazdu
Dopuszczalna masa calkowita pzyczepy luO naczepy

lqcznie z pojazdem silnikowym
od 7 ton i poni2ej 12 ton

ptzYczepY I naczepv 348.00 zl

b) r6wnq lub wy2szq ni2 12 ton:

Dopuszczalna masa cafkowita
zespolu pojazd6w:

naczepa lprzyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)

Zawieszenie osi
pneumatyczne
lub uznawane

za r6wnowa2ne

Inne
systemy zawieszenia

osi iezdnvch
Nie mnie in iZ Mniei niz 1 oS

12 25 320.00 zl 445.00 zl
25 445.00 zl 753.00 zl

2 osie
12 28 348,00 zl 432.00 zl
28 33 851.00 z l 1.170.00 zl
33 38 1.170.00 zl 1.784.00 zl
38 1.573.00 zl 2.327.00 zl

3 osie wiecei
12 38 934.00 zl 1.295.0O zl
38 1.254.00 zl 1.769.00 zl



4)odautobusu'o* ' ly l l?*awart 'Spkt.Tustawyopodatkachioplatachtokatnych,wzale2nosci
od liczby miejsc do sieozene:

s2
Zwalnia sig z podatku od Srodk6w transportowych autobusy bez wzglqdu na ilosc miejsc siedzqcych,sfu2qce wylqcznie do nieodplatnego pzewozu izieci oo palowet os-wiatowycn p}oionv"h na terenieGminy i Miasta Czenrionka-Leszclyny.

s3

Traci moc uchwa{a Nr.XXVl/327t12 Rady Miejskiej w Czenrionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia2012r' w sprawie okreSlenia wysokoSci stawer podatku od. Srodk6w transportowy"h or", zwolnieiobowiqzujqcych od dnia 1 stycznia 2013 roku (Dz. uz. woj. St. zzo'tzr., poz. slll)'

s5

Uchwala wchodzi w Zycie po ufiwie 14 dni od ogfoszenia w Dzienniku Uzqdowym Wojew6dztwa
Slqskiego' .z mocE oggwiqiujqcE od dnia 1 stycznia 2014r. Podlega ona podaniu do wiadomoSci
mieszkaric6w w spos6b zwyczajowo pzyjety na terenie gminy i miasia, g. w gazecie lokalnej ,,Kurie/'oraz tablicach oglcszei w siedzibie Uzgdu iw poszczegOtnycn sobctwach oriz dzielnicach.

s4

V1/ykonanie uchwaly powieza sig Burmistzowi Gminy iMiasta Czenryionka-Leszczyny,

rP---

RADC:A P v/NY

nsrZbig. PlawecH

Rodzaj pojazdu
lloSd miejsc Oo steO2enE-

(lqcznie z miejscem dla kierowcy)

Autobusy Mniejsza ni2 30 miejsc R6wna lub wyzsza ni2 30
mieisc

1.073.00 zl 2.257.00 zl
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