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Zarzqdzenie Nr 603/15
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 16 listopada 2015 roku.

w sprawie: konsultacji projektu uchwaly dotyczqcej okre6lenia wysoko6ci
stawek podatku od Srodk6w transportowych obowiqzujqcych od dnia
1 stycznia 2016 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samoz4dzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 z po2n. zm.), w zwiqzku z $ 3 i 4
Uchwaly Nr |X138/15 Rady Miejskiej w Czenruionce-Leszczynach z dnia 26 czer\Nca
201 5r. w sprawie okre6lenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq
dziatalnoSci pozytku publicznego i organizacjami pozarzqdowym i 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 2014r., poz. 1118 z po2n. zm.)
projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczAcych dzialalno6ci
statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Slqskiego 22015r., poz. 3BBB).

zarz4dzam, co nastgpuje :

sl
Pzeprowadzii konsultacje, kt6rej przedmiotem jest projekt uchwaly Rady
Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach w sprawie okreSlenia wysoko6ci
stawek podatku od 6rodk6w transportowych obowi4zujqcych od dnia
1 stycznia 2016 roku.
Ustalii termin pzeprowadzenia konsultacji od 1 8. 1 1 .20 1 5r. do 25.1 1 .201 5r.
Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozazqdowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.
U. z 2014r., poz. 1118 z p62n. zm.) otaz rada dzialalno6ci pozytku
publicznego.
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglaszae:
w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul.
Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wptywu do Uzqdu
Gminy i Miasta),
pocZq elektronicznq na adres e-mail rp@czenvionka-leszczyny.com.pl
za poSrednictwem faksu pod numerem 32 4311760
Udzielanie wyja5nieft oraz pzyjmowanie wniosk6w i opinii dotycz4cych
projektu uchwaty nalezy do kompetencji kierownika Referatu Podatk6w

1.

s2

Projekt uchwaly, o ktorej mowa w S 1 pkt 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zazqdzenia.
Nie pzedstawienie pzez ww. podmioty opinii w terminie okre6lonym w $ 1 pkt
2 oznacza akceptacjq przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
w$1pkt1.
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Sprawozdanie z pzeprowadzonych konsultacji zostanie pzedstawione
Radzie Miejskiej.
Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistz zalqczy wlasne
stanowisko odnoSnie uzyskanych opinii iopublikuje je na stronie internetowej
Uzqdu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4

Wykonanie Zazqdzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s5

Zazqdzenie wchodzi w Zycie z dniem wydania.
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Zalqcznik do Zarzqdzenia Nr 603/1 5
z dnia 16 lislopada 2015r.

Uchwala Nr .../.../15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia...,......,.. 2015 roku

w sprawie okreSlenia wysoko6ci stawek podatku od Srodk6w transportowych obowiazujacych
od dnia 1 stycznia 2016 roku

Na podstawie:
- art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 'l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie

gminnym (tekst jednolityDz.U.z2015 r. poz. 1515),
- art. 10 ust. 1 i2 ustawy z dnia 12 stycznia 'lgg1r. o podatkach ioplatach lokalnych (tekst

jednolity Dz. U.22014t., poz.849 z p62ntEszymi zmianami),
na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Rada Miejska w Czeruvionce-Leszczynach uchwala, co nastQpuje:

s1

Wysokos6 rocznych stawek podatku od Srodk6w transportowych na terenie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny wynosi :

1)od samochodu ciQiarowego, o kt6rym mowawart.8 pkt 1 ipkt2 ustawy o podatkach ioplatach
lokalnych, w zale2no6ci od liczby osi, rodzaju zawieszenia i dopuszczalnej masy calkowitej:

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

b) r6wnej lub wyiszej nii 12 ton:

Rodzaj polazdu
DoDuszczalna masa calkowita w tonach)

Powy2e.i 3,5
do 5.5 wlacznie

Powyzej 5,5
do 9 wlacznie

Powyzej I
i oonizei 12

Samochody ciezarowe 442.OO zl 828.00 zl 1.244.00 zl

Dopuszczalna masa calkowita
(w tonach)

Zawieszenie osi
pneumatyczne
lub uznawane

za r6wnowazne

lnne
systemy zawieszenia osi

iezd nvch
Nie mniei ni2 Mniej niz 2 osie

12 15 1 .411 .O0 zl 1 .424,00 zl
15 1 .603.00 zl '1 .686.00 zl

3 osie
12 19 I .921 .00 zl 1.935.00 zl
19 23 2.100,00 zl 2.114.00 zl

2.239.OO zl 2.252.00 zl
4 osie i wiecei

12 27 2.252.QO zl 2.279.OO zl
27 29 2.488,00 zl 2.501 ,00 zl
29 3.025.00 zl 3.095.00 zl





2) od ciqgnika siodlowego lub balastowego, o kt6rych mowa w art. 8 pkt 3 i pkt 4 ustawy
o podatkach i optatach lokalnych, przystosowanych do uzywania lqcznie z naczepq lub ptzyczepq
o dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazd6w:

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

b) r6wnej lub wyiszej nii 12 ton:

3)odprzyczepylubnaczepy,okt6rychmowawart.Spkt5ipkt6ustawyopodatkachioplatach
lokalnych, z wyjatkiem zwiqzanych wytAcznie z dzialalno6ciq rolnicza prowadzonq przez podatnika
podatku rolnego, kt6re lqcznie z pojazdem silnikowym posiadajq dopuszczalnq masQ calkowita:

a) od 7 ton i poniiej 12 ton:

b) r6wnq lub wyiszq nii '12 ton:

Rodza., pojazdu

Dopuszczalna masa calkowita
zespolu poiazd6w (w tonach)

Do 7 wlacznie
Powyaej 7

i oonizei 12

Ciaqniki siodlowe i balastowe 1 .673.00 zl 1 .894,00 zl

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

ciaqnik balastowv + otzvczeoa

Zawieszenie osi
pneumatyczne
lub uznawane

za r6wnowa2ne

lnne
systemy zawieszenia osi

iezdnvch
Nie mniei ni2 Mniei ni2 2 osie

12 25 1 .921 .00 zl 1 .947 ,00 zl
31 2.114.00 zl 2.169,00 zt

JI 1 .989.00 zl 2.392.00 zt
3 osie wrecel

12 40 2,335.00 zl 2.34A.0O z+

40 3.025.00 zl 3.095.00 zt

Rodzaj pojazdu
Dopuszczalna masa calkowita przyczepy lub naczepy

lqcznie z pojazdem silnikowym
od 7 ton i poni2el 12 ton

ozYczeoy i naczeov 345,00 zl

Dopuszczalna masa calkowita
zespolu pojazd6w :

naczepa I przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)

Zawieszenie osi
pneumatyczne
lub uznawane

za r6wnowa2ne

lnne
systemy zawieszenia

osr iezdnvch
Nie mniei niz Mniei niz 1 OS

12 )q 317 ,00 zt 442.00 zl
)q 442.00 zl 7 47 .0O z+

2 osie
12 28 345,00 zl 429.00 zt
28 33 844.00 zl 1.16'1.00 zt

3B '1.16'1,00 zl 1.77O,OO zl
38 1.560.00 zl 1 .895,00 zl

3 osie wtecel
12 38 927 ,00 zl 1.284.00 zl

1 .244.0Q zl 1.755,00 zl





4) od autobusu, o kt6rym mowa w art. S pkt. T ustawy o podatkach ioptatach lokalnych, w zale2nogci
od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

Rodzaj pojazdu
llo6i miejsc do siedzenia poza

miejscem kierowcy

Autobusy Mniejsza niz 22 miejsca R6wna lub wyzsza niz 22
mieisca

'1.064,00 zl 2.239,00 zl

s2

Traci moc uchwala Nr XLV|ll/638/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia T listopada
2014 r. w sprawie okreSlenia wysokosci stawek podatku od Srodk6w transportowych obowiAzujqcych
od dnia 1 stycznia 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Sl. z 2014t., poz.6064)

s3

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

s4

Uchwala wchodzi w Zycie po uptywie 14 dni od ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym Wojew6dztwa
Slqskiego, z mocq obowiqzujqcq od dnia 1 stycznia 2016r. Podlega ona podaniu do wiadomosci
mieszkalrc6w w spos6b zwyczajowo przyjQty na terenie gminy i miasta, tj. w gazecie lokalnej ,Kurier"
oraz tablicach ogloszeh w siedzibie Urzedu iw poszczeg6lnych solectwach oraz dzielnicach.

RAD
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