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UCHWAŁA NR XVIII/201/12
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia 27 stycznia 2012 r.

w sprawie sprostowania omyłek w uchwale Nr XV/155/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 310, poz. 
5289) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 10 ust. 1 i 2, art. 
12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity w Dz. U. z 2010r. 
Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. 
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. 2011 Nr 95, 
poz.961), na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W uchwale Nr XV/155/11 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 25 listopada 2011 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 
1 stycznia 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 310, poz. 5289) w § 1 prostuje się omyłki, w następujący 
sposób: 

1) pkt 2 lit. b, w tabeli, w kolumnie pierwszej: „Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w tonach): 
ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa”, „Nie mniej niż” - liczbę 32 zastępuje się 
liczbą 31, 

2) pkt 3 lit. b, w tabeli, w kolumnie pierwszej: „Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / 
przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)”, „Nie mniej niż” – liczbę 24 zastępuje się liczbą 25. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma 
zastosowanie począwszy od dnia 1 stycznia 2012 roku. Podlega ona podaniu do wiadomości mieszkańców 
w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy i miasta, tj. w gazecie lokalnej ”Kurier” oraz tablicach 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu i w poszczególnych sołectwach i dzielnicach. 
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