
Zarzqdzenie Nr 630/19
Burm istrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 8 listopada 2019 roku.

w sprawie: konsultacji projektu uchwaty dotyczqcej okre6lenia wysoko6ci
stawek podatku od Srodk6w transportowych obowiqzujqcych od dnia
1 stycznia 2020 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 506 z p62n. zm.), w zwiEzku z $ 3 i 4
Uchwaly Nr lX/1 38/15 Rady Miejskiej w Czenrvionce-Leszczynach z dnia 26 czetwca
2015r. w sprawie okreSlenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq
dzialalnoSci poZytku publicznego i organizacjami pozarzqdowymi 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 2019r., poz.688 z p62n. zm.)
projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalno6ci
statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Slqskiego 22015r., poz. 3888).

1.

zarzqdzam, co nastqPuje :

sl
Przeprowadzii konsultacje, kt6rej przedmiotem jest projekt uchwaty Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie okreSlenia wysokoSci stawek
podatku od Srodk6w transportowych obowiqzujqcych od dnia 1 stycznia 2020
roku.
Ustali6 termin przeprowadzenia konsultacji od 13.11.2019 r. do 19.11.2019 r.

Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozarzqdowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.

U.22Q19r., poz. 688 zp62n. zm.\.
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglaszaC:
w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul.
Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wplywu do Urzqdu
Gminy i Miasta),
pocztq elektronicznq na adres e-mail rp@czerwionka-leszczyny.com.pl
za po5rednictwem faksu pod numerem 324311760
Udzielanie wyja6nieri oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych
projektu uchwaly nale2y do kompetencji kierownika Referatu Podatk6w.

s2

Projekt uchwaly, o kt6re1 mowa w $ 1 pkt 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.
Nie przedstawienie przez ww. podmioty opinii w terminie okre6lonym w $ 1 pkt
2 oznacza akceptacjq przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
w$ 1 pkt 1.
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s3

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione

Radzie Miejskiej.
Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zalqczy wlasne
stanowisko odnosnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej
Urzqdu Gminy i Miasta w Czenruionce-Leszczynach.

s4

\Afikonanie Zarzqdzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s5

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Zalqcznik do Zazqdzenia N r 630/1 I
z dnia I listopada 2019 roku

Uchwala Nr.../.../19
Rady Miejskiej w Gzenrionce-Leszczynach

z dnia 2019 roku

w sprawie okre5lenia wysoko5cistawek podatku od Srodk6w transportowych obowiqzujqcych
od dnia 1 stycznia 2020 roku

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust. '1, arl.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samozqdzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z p6zniejszymi zmianami),

- art. 10 ust. 1 i2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach ioplatach lokalnych (tekst
jednolity Dz. U. 22019 r., poz. 11702 pozniejszymizmianami),

na wniosek Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Rada Miejska w Gzerurionce-Leszczynach uchwala, co nastqpuje:

sl
\AfsokoSc rocznych stawek podatku od Srodkow transportowych na terenie Gminy i Miasta
Czerwion ka-Leszczy ny wynosi :

1) od samochodu ciq2arowego, o ktorym mowa w art. 8 pkt 1 i pkt 2 ustawy o podatkach i oplatach
lokalnych, w zale2noSciod liczby osi, rodzaju zawieszenia i dopuszczalnej masy calkowitej:

a) powy2ej 3,5 tony i poni2ei 12 ton:

b) r6wnej lub wyiszej ni2 12 ton:

Rodzaj pojazdu
Dopuszczalna masa calkowita (w tonach)

Powyzej3,5
do 5,5 wlacznie

Powy2ej5,5
do 9 wlacznie

Powyzej 9
i ooniZei 12

Samochodv cie2arowe 476,00 zl 890,00 zl 1.338,00 zl

Dopuszczalna masa calkowita
(w tonach)

Zawieszenie osi
pneumatyczne
lub uznawane

za r6wnowa2ne

lnne
systemy zawieszenia osi

iezdnvch
Nie mnieiniz Mniei niz 2 osie

12 15 1.516,00 zl 1.530,00 zl
15 1.722,00 zl 1.814.00 zl

3 osie
12 19 2.064,00 zl 2.080,00 zl
19 23 2.258,00 zl 2.272,00 zl
23 2.406,00 zl 2.420,00 zl

4 osie iwiecei
12 27 2.420,00 zl 2.450,00 zt
27 29 2.676,00 zl 2.688.00 zl
29 3.216,00 zl 3.238,00 zl



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

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

b) r6wnei lub wy2szei ni2 12 ton:

3) odprzyczepylubnaczepy,okt6rychmowawart.Spkt5ipkt6ustawyopodatkachioplatach
lokalnych, z wyjqtkiem zwiqzanych wylqcznie z dzialalnoSciq rolniczq prowadzonq przez podatnika
podatku rolnego, ktore lqcznie z pojazdem silnikowym posiadajq dopuszczalnq mase calkowitq:

a) od 7 ton i poni2ej 12 ton:

b) r6wnq lub wy2szq ni212 ton:

Rodzaj pojazdu

Dopuszczalna masa calkowita
zespolu poiazd6w (w tonach)

Do 7 wlacznie
PowyZejT
i ponizei 12

Ciaqniki siodlowe i balastowe 1.798,00 zl 1.976,00 zl

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

ciaonik bafastowv + grzvczepa

Zawieszenie osi
pneumatyczne
lub uznawane

za r6wnowa2ne

lnne
systemy zawieszen ia osi

iezdnvch
Nie mniei ni2 Mnieini2 2 osie

12 25 2.064,00 zt 2.092.00 zl
25 31 2.272,00 zl 2.332,00 zl
31 2.140,00 zl 2.500,00 zl

3 osie iwiecei
12 40 2.450,00 zl 2.482,00 zl
40 3.164,00 zl 3.238,00 zl

Rodzaj pojazdu
Dopuszczalna masa calkowita Wzyczepy lub naczepy

lqcznie z pojazdem silnikowym
od 7 ton i ponizej 12 ton

Przvczeov i naczepy 372,00 zl

Dopuszczalna masa calkowita
zespolu pojazd6w :

naczepa I pzyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)

Zawieszenie osi
pneumatyczne
lub uznawane

za r6wnowa2ne

lnne
systemy zawieszenia

osi iezdnvch
Nie mniei niz Mniei ni2 os

12 25 340,00 zl 476,00 zl
25 476,00 zl 800,00 zl

2 osie
12 28 372,0021 460,00 zl
28 33 908,00 zl 1.248.00 zl
33 38 1.248,00 zl 1.902,00 zl
38 1.678,00 zl 1.976,00 zl

3 osie r wrecel
12 38 998,00 zl 1.380,00 zl
38 1.338,00 zl 1.888,00 zl

I



4)odautobusu,oktorymmowawart.spktTustawyopodatkachioplatachlokalnych,wzaleZnoSci
od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

s2

Traci moc uchwala Nr lll/29l18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2018 r.

w sprawie okreSlenia wysoko5ci stawek podatku od Srodk6w transportowych obowiqzujqcych od dnia
1 stycznia 2019 roku (Dz.lJz. Woj Sl. 22018r., poz. 8018)

s3

V1rlkonanie uchwaly powieza sig BurmistzowiGminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4

Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Uzqdowym Wojewodztwa Slqskiego i wchodzi w zycie
z dniem 1 stycznia 2020 roku.
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Rodzaj pojazdu
lloSc miejsc do siedzenia poza

miejscem kierowcy

Autobusy
Mniejsza niZ22 miejsca R6wna lub wiqksza ni222

mieisca
1.144,00 zl 2.406,00 zl


