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ZarzqdzenieNr 484/14
Burmistrza Gmi ny i Miasta Czerwionka-Leszczyny

zdnia22 Pa2dziernika 2014 roku'

w sprawie: konsultacji projektu uchwaly. dotyczqcej okreSlenia. wysokoSci

"t""['[ 
poo"tku od 

- 
Sioafto* transportowych obowi4zuj4cych od dnia

1 stycznia 2015 roku'

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r' o samorz4dzie

grnlnnyrn-(i"f.t jednolity o.. i- = 2013r', poz' 594 z p62n' zm )' w z.wiqzlu z $ 3 i 4

U"n*Itv Nr x[tlsaalti i ani^ za lutego 2014r' Radv Miejskiej .w Czerwionce-

i".i"ivn".n w sprawie oxrestenia szcz6g6lowego sposobu konsultowania z rad4

;;;;l,i"a.i pozftu puuricrn"go lub orginizacjimi pozarzqdowymi .i podmiotami

*vrn["6rvri w art. i r.i. iltir*y zaniZ zq kwietnia 2003r' o dzialalnosci pozytku

publicznego i o wotontaiia-cie (ie(st jednolity Dz' U' z 2010r' Nr 234 poz' 1536

i- WZ" 
- "=-.) projektow uft6* pr.u*u miejscowego w dziedzinach dotyczqcych

dzialalno5ci statutowej tyJ'-orga;izac;i, (Oi urz 
-woj 

Slqskiego z 2014r" poz'

1509).

zarzqdzam, co nastqPuje :

s1

1 . Przeprowadzic konsultacje, kt6rej przedmiotem jest projekt uchwaly Rady

Miejskiej * Cr"*[nt"' - Leszczynach w sprawie okreSlenia wysokoSci

stawek podatt<u oJ SroO16w trinsportowych obowiqzuj4cych od dnia

1 stycznia 2015 roku.

ddfffi; ;z-"plo*ao.enia konsultacji od 23 10 z.o14r 
,9" ?9 '9"?91f;;#ffi;i' fiil;i;"v;i J" udzialu w konsurtacja:h :1 .::sT',^t?:ffi"#;il H';;;'il;iv *v'"11on" Y* 11 1','t^ ?.,:,'^t:-Y:3llfi

ffi'-ffi"*;ffir; ; iriili;;.,6"i'p"zvtr' publicznego,i o wolontariacie (tekst

i"Ji"ritv i.u.r2010r. Nr 234po2.1?36 f p:111T:lrvurrv!!!' 
do proiertu uchwaly mo2na zglaszai"4. Wszelkie uwagi i oPinie

ii*i#l}5J,'#l""H;il;,Utf oo,"v,yt1g19i:Y1",::?-"1^,",:l::!Y"X,,
HJilil:'r:Z-ril ;;iJlinrulf".r".vnv (decvduje data wplvwu do Uzqdu

2.
3.

1.

2.

Gminy i Miasta),
2\ooc,1iaelektronicznanaadrese-mailrp@czerulionka-leszczynv.com.pI
5i ," posr"Onictwem fiksu pod numerem 32.4311760

i1 uoii"i""i" wyjasnieri ol"i przviro*anie wni-oskow i opinii dotycz4cych" 
;;j"kt, ,"nwary natezy ao rohp&encji Kierownika Referatu Podatk6w'

s2

Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w $ 1 pkt 1 stanowi zalqcznik do niniejszego

Zazqdzenia.
Nie pzedstawi enie peezorganizacje opinii w terminie okre6lonym w $ 1 pkt 2

o.ni".u akceptacjq pzed-stawionego projektu uchwaly' o kt6rej mowa

wS1pkt1.



s3

1 . Sprawozdanie z pzeprowadzonych konsultacji zostanie pzedstawione
Radzie Miejskiej.

2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistz zal4czy wlasne
stanowisko odno5nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej
Uzqdu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4

Wykonanie Zazqdzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Miasta.

ss

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.

\\

RADCAP

msr zbi{i:



BURMISTRZ
GMIN'r' ,r ivllASTA Z,.cznik do Zaeqdzenia Nr 484114
'z8nvrork^" i,e$zczyny zdnia 22 pa2dzjemika 2o14t.

Uchwala Nr ...1...114
Rady Miejskiej w Czenrvionce-Leszcizynach

z dnia ............. 2014 roku

w sprawie okre6lenia wysokoSci stawek podatku od Srodk6w transportowych obowiezujqcych
od dnia 1 stycznia 2015 roku

Na podslawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. '1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 t. poz. 594 z p62niejszymi zmianami),

- art. 10 ust. 1 i2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i oplatach lokalnych (tekst
jednolity Dz. U.220141., poz. 849),

na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Rada Miejska w Czerwionce-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
lokalnych, w zaleznosci 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 pojazdu
Dopuszczalna masa calkowita w tonach)

Powy2ej 3,5
do 5.5 wlacznie

Powy2ej 5,5
do I wlacznie

Powy2ej 9
i oonizei 12

Samochody cie2arowe 447 .00 zl 838.00 zl 1 .259.00 zl

Dopuszczalna masa calkowita
(w tonach)

Zawieszenie osi
pneumatyczne
lub uznawane

za rownowazne

lnne
systemy zawieszenia osi

iezdnvch
Nie mniei niz Mniei niz 2 osie

12 15 1 .428.OO zl 1 .44'l ,00 zt
15 1.622,00 zl 1 .706.00 zt

3 osie
12 19 1 .944,00 z+ 1 .958.00 zt
'19 2.126,0Q zt 2.140.00 zl

2.266,00 zl 2.279.00 zl
4 osie i wiecei

12 27 2.279.00 zl 2.307.00 zl
29 2.518,00 zt 2.531 ,00 zl

29 3.062.00 zt 3.1 33.00 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 u2ywania lqcznie z naczepa lub pzyczepq
o dopuszczalnej masie calkowitej zespotu pojazd6w:

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

b) r6wnej lub wyiszej nii 12 ton:

3) od przyczepy lub naczepy, o kt6rych mowa w art.8 pkt 5 ipkt 6 ustawy o podatkach ioptatach
lokalnych, z wyjqtkiem zwiqzanych z dziatalno6cia rolniczq prowadzonq Vzez podatnika podatku
rolnego, kt6re lqcznie z pojazdem silnikowym posiadajq dopuszczalnq masQ calkowita:

a) od 7 ton i poni2ej 12 ton:

b) r6wnq lub wyiszq nii 12 ton:

Rodzaj pojazdu

Dopuszczalna masa catkowita
zespolu poiazd6w (w tonach)

Do 7 wlacznae
PoW2e!7
i ooniaei 1?

Ciaqniki siodtowe i balastowe 1 .693,00 zl 1'917 .00 zl

Dopuszczalna masa calkowita
zespolu pojazd6w (w tonach):
ciqgnik siodlowy + naczepa,

ciaqnik balastow + otzvczeoa

Zawieszenie osi
pneumatyczne
lub uznawane

za r6wnowa2ne

lnne
systemy zawieszenia osi

iezdnvch
Nie mniei niz Mniei ni2 2 osie

12 25 't .944.00 zt 1.971.00 zl
25 31 2.140.OO zl 2.195.00 zl
31 2.013,00 zl 2.421 ,0Q zl

3 osie i wiecei
12 40 2.363.00 zt 2.377 ,00 zl
40 3.062,00 zl 3.133,00 zl

Rodzal pojazdu
Dopuszczalna masa calkowita pnyczepy lub naczepy

lqcznie z pojazdem silnikowym
od 7 ton i ponize.i 12 ton

ptzycze9v i naczeov 349,00 zl

Dopuszczalna masa calkowita
zespolu pojazd6w :

naczepa I ptzyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)

Zawieszenie osi
pneumatyczne
lub uznawane

za r6wnowa2ne

lnne
systemy zawieszenia

osi iezdnych
Nie mniei niz Mniei ni2 ,| os

12 25 321 ,00 zl 447 ,00 zl
25 447 ,00 zl 756,00 zl

2 osie
12 28 349,00 zt 434.00 zl

33 854,00 zl 1 .175,00 zt
38 1.175,OO zl 1 .791 ,OO zt

38 1 .579,00 zt 2.336.00 zl
3 osie wrecel

't2 38 938,00 zl 1.300.00 zl
38 1 .259,00 zl I .776,00 zt



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

Rodzaj pojazdu
llo56 miejsc do siedzenia

(lacznie z miejscem dla kierowcy)

Autobusy Mnie.isza niz 30 miejsc R6wna lub wyzsza niz 30
miejsc

I .077 ,00 zl 2 266.00 zt

s2

Traci moc uchwala Nr XXXV/469/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 listopada
2013r. w sprawie okre6lenia wysokosci stawek podatku od_ Srodk6w transportowych oraz zwolnieh
obowiqzujqcych od dnia 1 stycznia 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Sl. z 2013r., poz.7084\

s3

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

s4

Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojew6dztwa
Slqskiego, z mocq obowiqzujqcq od dnia 1 stycznia 2015r. Podlega ona poianiu do wiadomosci
mieszkahc6w w spos6b zwyczajowo przyjQty na terenie gminy i miasta, tj. w gazecie lokalnej ,,Kurier"
oraz tablicach ogloszei w siedzibie UrzQdu iw poszczeg6lnych solectwach oraz dzielnicach.
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