
Zarz4dzenieNr 652/17
B u rm istrza Gmi ny i M iasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 9 listopada 2017 roku.

w sprawie: konsultacji projektu uchwaly dotyczqcej okre6lenia wysoko6ci
stawek podatku od Srodk6w transportowych obowi4zujqcych od dnia
1 stycznia 2018 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samozqdzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U.22017r., poz. 1875), w zuiqzku z $ 3 i 4 Uchwaty Nr
l)U138/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 czewvca 2015r.
w sprawie okre6lenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z rad4 dziatalno6ci
po2ytku publicznego i organizacjami pozarzqdovtymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2O16r., poz. 1817 z p62n. zm.) projekt6w
akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotycz4cych dzialalno6ci statutowej tych
organizacji (Dz.Uz. Woj. Slqskiego 22015r., po2.3888).

zart4dzam, co nastQpuie :

sl
Pzeprowadzi| konsultacje, kt6rej pzedmiotem jest projekt uchwaly Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie okreSlenia wysoko6ci stawek
podatku od Srodk6w transportowych obowi4zujEcych od dnia 1 stycznia 2018
roku.
Ustali6 termin pzeprowadzenia konsultacji od 13.11.2017r. do 20.11.2017r.
Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach s4 organizacje
pozazqdowe 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.) oraz rada dzialalno6ci pozytku publicznego.
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly moina zglasza6'.
w formie pisemnej na adres: Uzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul.
Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wplywu do Uzqdu
Gminy i Miasta),
pocztq elektroniczn4 na adres e-mail rp@czerwionkaleszczyny.com.pl
za po6rednictwem faksu pod numerem 32 4311760
Udzielanie wyja6niei oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotycz4cych
projektu uchwaly nalezy do kompetencji kierownika Referatu Podatk6w.

s2

Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w S 1 pkt 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.
Nie pzedstawienie przez ww podmioty opinii w terminie okreSlonym w $ 1 pkt
2 oznacza akceptacjq przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
w$1pktl.
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1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione
Radzie Miejskiej.

2. Do sprawozdania, o K6rym mowa w ust. 1 Burmistz zal4czy wtasne
stanowisko odnosnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie intemetowej
Uzedu Gminy i Miasta w CzeMionce-Leszczynach.

s4

Wykonanie Zarz+dzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s5

Zazadzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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Zalqcznik do Zatzqdzenia Nr 652/17
z dnia I listopada 2017r.

Uchwala Nr .../.../17
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia ............. 2017 roku

w sprawie okreSl6nla wysoko6ci stawek podatku od Srodk6w transportowych obowlqzujqcych
od dnia 1 stycznia 2018 roku

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, arl.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca '1990r. o samorzqdzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U.z2O17r. poz. 1875),

- art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op+atach lokalnych (tekst
jednolity Dz. U.22017r., poz. 1785),

na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Rada Miejska w Czenrionce-Leszczynach uchwala, co nastQpuje:

s1

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

1 ) od samochodu ciqiarowego, o kt6rym mowa w art. 8 pkt I i pkt 2 ustawy o podatkach i oplatach
lokalnych, w zale2no6ci od liczby osi, rodzaju zawieszenia i dopuszczalnej masy calkowitej:

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

b) r6wnej lub wyiszej ni2 12 ton:

Rodzaj pojazdu
DoDuszczalna masa calkowita (w tonach)

Powy2e.i 3,5
do 5.5 wlacznie

PowyZej 5,5
do 9 wlacznie

Powyzej I
i ooni2ei 12

Samochody cie2arowe 460,00 zl 860,00 zl 1 .293,00 zl

Dopuszczalna masa calkowita
(w tonach)

Zawieszenie osi
pneumatyczne
lub uznawane

za rbunwn2ne

lnne
systemy zawieszenia osi

iezdnvch
Nie mnie.i niz Mniei niz 2 osie

12 1 .466,00 zl 1 .480.00 zt

15 '1 .666,00 zt 1 .753,00 zt
3 osie

12 19 1.996,00 zl 2.012.00 zl
19 ZJ 2.183,00 zl 2.197.00 zl
23 2.327 .00 zl 2.341.OO zl

4 osie i wiecej
12 27 2.341.O0 zl 2.368.00 zl
27 29 2.586,00 zt 2.599,00 zl
29 3.110,00 zl 3.130.00 zl



2) od ciegnika siodlowego lub balastowego, o kt6rych mowa w art. 8 pkt 3 i pkt 4 ustawy
o podatkach i optatach lokalnych, przystosowanych do uzl 

^,ania 
lqcznie z naczepq lub gtzyczepq

o dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazd6w:

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

b) r6wnej lub wyiszej ni* 12 ton:

Rodzaj pojazdu

Dopuszczal na masa calkowita
zesoolu Doiazdo,v (w tonach)

Oo 7 wlacznie
Pouy2q 7
i oonizei 12

Ciaoniki siodlowe i balastowe 1 .738,00 zl 1.914.O0 zl

Dopuszczalna masa calkowita
zespolu polazd6w (w tonach):
ciAgnik siodlowy + naczeqa,

ciaqnik balastowv + otzYczepa

Zawieszenie osi
pneumatyczne
lub uznawane

za r6wnowa2ne

lnne
systemy zawieszenia osi

iezdnvch
Nie mniei ni2 Mniei ni2 2 osie

12 25 1 .996,00 zt 2.024,00 zl
25 31 2.197.0O zl 2.2U.OO zl
31 2.068,00 zl 2.419,00 zl

3 osie i wiecei
12 40 .368.00 zl 2.399,00 zl
40 i.059.00 zt 3.130,00 zl

3)odprzyczepylubnaczopy,okt6rychmowawart.8pkt5ipktOustawyopodatkachioptatach
lokalnych, z wyjatkiem niqzanych wy{acznie z dzialalnoscia rolnicza prowadzonq pzez podatnika
podatku rolnego, kt6re lqcznie z pojazdem silnikowym posiadaia dopuszczalna masQ calkowita:

a) od 7 ton i poniiej 12 ton:

Rodzaj pojazdu
Dopuszczalna masa calkowita przyczepy lub naczepy

lacznie z pojazdem silnikowym
od 7 ton i ponizej 12 ton

grzwzegv i naczeov 359,00 zl

b) r6wnq lub wyisze nii 12 ton:

Dopuszczalna masa calkowita
zespolu pojazd6w :

naczepa I ptzyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)

Zawieszenie osi
pneumatyczne
lub uznawane
za r6wnowa2ne

lnne
systemy zawieszenia

osi iezdnvch
Nie mniei niz Mniei ni2 1oS

12 25 329,00 zl 460,00 zt

25 460.00 zl 774.00 zl
2 osie

12 28 359.00 zl 445,00 zl
28 33 877 .00 zl 1 .206.00 zl
.1.) JO 1 .206.OO zl 1 .839.00 zt

I .621 ,00 zl 1 .914,00 zt
3 osie i wiecei

12 38 964,00 zl 1 .335,00 zl
JO 1 .293.00 zl 1 .824,00 zl



4)odautobusu,okt6rymmowawart.Spkt.Tustawyopodatkachioplatachlokalnych,wzale2nosci
od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

s2

Traci moc uchwala Nr XXVllU317/16 Rady Miejskiei w CzeMionce-Les&4nach z dnia 25 listopada
2016r. w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od 6rodk6w transporto\ 4,ch obo riazuiacych
od dnia 1 stycznia 2017 roku (Dz. Uz. Woj. Sl. z 2016r., po2.6452)

s3

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

s4

Uchwata podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojew6dztwa Slqskiego i wchodzi w Zycie
z dniem 1 stycznia 2018 roku.
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Rodzaj pojazdu
l1056 miejsc do siedzenia poza

miejscem kierowcy

Autobusy Mniejsza ni2 22 miejsca R6wna lub wiqksza ni2 22
mieisca

1 .106,00 zl 2.327 ,OO zl


