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Zarzqdzenie Nr 511/16
Burmistrza Gminy i Miasta Czenarionka-Leszczyny

z dnia 14listopada 2016 roku.

w sprawie: konsultacji projektu uchwaly dotyczqcej okreslenia wysoko6ci
stawek podatku od 5rodk6w transportowych obowiqzujqcych od dnia
'l stycznia 2017 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samoz4dzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 z po2n. zm.), w zwiqzku z g 3 i 4
Uchwaly Nr |X138/15 Rady Miejskiej w Czeruvionce-Leszczynach z dnia 26 czet\Nca
2015r. w sprawie okre6lenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq
dzialalnoSci po2ytku publicznego i organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustavvy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci po2ytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 239 z po2n. zm.)
projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotycz4cych dzialalno6ci
statutowej tych organizacji (Dz. Uz. Woj. SQskiego 22015r., poz. 38BB).

1.

zarzqdzam, co nastqpuje :

sl
Pzeprowadzii konsultacje, kt6rej przedmiotem jest projekt uchwaly Rady
Miejskiej w Czenvionce - Leszczynach w sprawie okreSlenia wysoko6ci
stawek podatku od Srodk6w transportowych obowi4zuj4cych od dnia
'1 stycznia 2017 roku.
Ustalii termin przeprowadzenia konsultacji od 16.11.2016r. do 23.11 .2016r.
Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozarzqdowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.
U.22016r., poz.239 zp62n. zm.) orazrada dzialalno6ci pozytku publicznego.
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly molna zglaszaei
w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny, ul.
Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wplywu do Urzqdu
Gminy i Miasta),
pocztq elektronicznq na adres e-mail rp@czenrionka-leszczyny.com.pl
za poSrednictwem faksu pod numerem 32 4311760
Udzielanie wyjaSnien oruz Wzyjmowanie wnioskow i opinii dotyczqcych
projektu uchwaly nalezy do kompetencji kierownika Referatu Podatk6w.

s2

Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w $ 1 pkt 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zazqdzenia.
Nie pzedstawienie przez ww. podmioty opinii w terminie okreSlonym w S 1 pkt
2 oznacza akceptacjq pzedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
w$1pkt1.
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s3

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie pzedstawione
Radzie Miejskiej.
Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmislz zalqczy wlasne
stanowisko odnoSnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej
Uzqdu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4

Wykonanie Zarzqdzenia powiezam Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s5

Zarz4dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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BURMISTRZ
GMINY I ivlrASTA,

Czerwronka-[,eszczyny Zalqcznik do Zarzqdzenia Nr 5'11l16
z dnia 14 listopada 2016r.

Uchwala Nr .../.../16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia............, 2016 roku

w sprawie okre6lenia wysokosci stawek podatku od Srodk6w transportowych obowiqzujecych
od dnia 1 stycznia 2017 roku

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia I marca 1990r. o samorzqdzie
gminnym (tekst jednolity Dz . U. z 2016t. poz. 446 z po2n- zm.\,
art. 10 ust. 1 i2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i oplatach lokalnych (tekst
jednolity Dz. U.22016r., poz.716 z p62n. zm.i),

na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Rada Miejska w Czenivionce-Leszczynach uchwala, co nastQpuje:

sl
wysokosd rocznych stawek podatku od Srodk6w transportowych na terenie Gminy i Miasta

Czerwionka-Leszczyny wynosi:

1)od samochodu ciQiarowego, o kt6rym mowa w art. S pkt 1 ipkt2 ustawy o podatkach ioplatach
tokalnych, w zale2noSci od liczby osi, rodzaju zawieszenia i dopuszczalnej masy calkowitej:

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

Rodzaj pojazdu
Dopuszczalna masa calkowita 'w tonach)

Powy2ej 3,5
do 5.5 wtacznie

Powyzej 5,5
do I wlacznie

Powy2el I
i oonizei 12

Samochody cie2arowe 451 ,00 zl 844,00 zl 1 .269,00 zt

b) r6wnej lub wyiszej nii 12 ton:

Dopuszczalna masa calkowita
(w tonach)

Zawieszenie osi
pneumatyczne
lub uznawane

za r6wnowa2ne

lnne
systemy zawieszenia osi

iezdnvch

Nie mniej niz Mniei niz 2 osie
12 15 1.439,00 zt 1 .452,00 zl

15 'l .635,00 zl 1.720.00 zl
3 osie

12 19 1 .959,00 zt 1.974,00 zl

19 aa 2.142,00 zl 2156,00 z+

2.284,00 zt 2.297 ,00 zl
4 osie i wiecei

12 2.297.00 zl 2.324,00 zt

29 2.538.00 zl 2.551 .00 zl

29 3.052,00 zt 3.072,00 zl



2) od ciqgnika siodlowego lub balastowego, o ktorych mowa w art. 8 pkt 3 ipkt 4 ustawy
o podatkach i oplatach lokalnych, przystosowanych do u2ywania lqcznie z naczepa lub przyczepq
o dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazd6w:

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

b) r6wnej lub wyiszej nii 12 ton:

Rodzaj polazdu

Dopuszczalna masa calkowita
zesoolu ooiazd6w (w tonach)

Do 7 wlacznie
Powyzej 7

i oonizei 12

Ciaqniki siodtowe i balastowe 1 .706.00 zt 1 .878,00 zl

Dopuszczalna masa calkowita
zespolu pojazd6w (w tonach):
ciqgnik siodtowy + nacze?a,

ciaqnik balastowv + otzyczepa

Zawieszenie osi
pneumatyczne
lub uznawane

za (6wnowa2ne

lnne
systemy zawieszenia osi

iezdnYch

Nie mniej niz Mniei ni2 2 osie
12 25 1.959,00 zl 1 .986,00 zt

31 2.156.00 zl 2.212,00 zl

31 2.029.00 zl 2.37 4,00 zt

3 osie i wiecej
12 40 2.3?4,00 zl 2.354.00 zl

40 3.002,00 zt 3.072,00 zl

3) od przyczepy lub naczepy, o kt6rych mowa w art.8 pkt5 ipkt6 ustawy o podatkach ioptatach

tot<atnycn, z wyjqtkiem zwiqzlnych wylqcznie z dzialalno6cia rolniczq prowadzonq ptzez podatnika

podatiu rolnego, 
-kt6re 

tqcznie z polazdem silnikowym posiadajq dopuszczalna masQ calkowita:

a) od 7 ton i poniiej 12 ton:

Rodzaj pojazdu
Dopuszczalna masa calkowita pzYczepy lub naczepy

lqcznie z pojazdem silnikowym
od 7 ton i Ponizej '12 ton

orzyczeoy i naczepy 352,00 zl

b) rownq lub wyiszq ni2 12 ton:

Dopuszczalna masa calkowita
zespolu Pojazd6w :

naczepa I pzYczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)

Zawieszenie osi
pneumatyczne
lub uznawane

za r6wnowa2ne

lnne
systemy zawieszenia

osi iezdnych

Nie mniej niz Mniei niz 1o5
12 323,00 zl 451,00 zl
2E, 451 ,00 zl 760,00 zt

2 osie
12 28 352,00 zt 437 ,00 zl

28 JJ 861 .00 zl 1.184,00 zl

JJ 38 1 .184,00 zt 1 .805,00 zl

JO 1 .s9'! ,00 zl 1 .878,00 zl

3 osie i wiecej
12 38 946,00 zl 1 .310,00 zi

38 1 .269.00 zi 1 790.00 zi



4) od autobusu, o kt6rym mowa w art. S pkt.7 ustawy o podatkach ioplatach lokalnych, w zale2nosci
od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

s2

Traci moc uchwala Nr Xlll/185/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 listopada
2015r. w sprawie okreslenia wysoko6ci stawek podatku od 6rodk6w transportowych obowiazujacych
od dnia 1 stycznia 2016 roku (Dz. Urz. Woj. Sl. z 2Ot5r., poz.6726)

s3

Wykonanie uchwaly powierza siQ Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4

Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku UrzQdowym Wojewodztwa Slqskiego iwchodzi w zycie

z dniem 1 stycznia 2017 roku.
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Rodzal pojazdu
llosc miejsc do siedzenia poza

miejscem kierowcy

Autobusy
Mniejsza ni2 22 miejsca R6wna lub wyzsza niz 22

mieisca
1 .085.00 zl 2.284,00
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