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Tanzqdzenie Nr 501/20
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

w sprawie: konsultacji projektu uchwaly dotyczqcej okre6lenia wysoko6ci
stawek podatku od Srodk6w transportowych obowiqzulqcych od dnia
1 stycznia 2021 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 202Or. poz. 713), w tuiqzku z $ 3 i 4 Uchwaly Nr
l)U138/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 czerwca 2015r. w
sprawie okreSlenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq dzialalno6ci
po2ytku publicznego i organizacjami pozarzqdowymi i podrniotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o
wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1057) projeK6w akt6w prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dziatalno6ci statutowej tych organizacji (Dz.
Uz. Woj. Slqskiego 22015r., poz. 3888).

sl
1 Pzeprowadzi6 konsultacje, kt6rej przedmiotem jest projekt uchwaty Rady

Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie okre6lenia wysokoSci stawek
podatku od 5rodk6w transportowych obowiqzujqcych od dnia 1 stycznia 2021
roku.
Ustalic termin przeprowadzenia konsultacji od 1 6. 1 1 .2020 r. do 23.1 1 .2020 r.

Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsuitacjach sq organizacje
pozazEdowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.
U.22020r. poz. 1057).
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 Urzqdu
Gminy i Miasta),
pocAq ebktronicznq na adres e-mail rp@czerwionka-ieszczyny.com. pl
za poSrednictwem faksu pod numerem 324311760
Udzielanie wyja6niefi oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych
projektu uchwaly nalezy do kompetencji kierownika Referatu Podatk6w.
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1. Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w $ 1 pkt 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zazqdzenia.

2. Nie przedstawienie pzez ww. podmioty opinii w terminie okreSlonym w $ 1 pkt
2 oznacza akceptacjq przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
w$1pkt1.

z dnia 10 listopada 2020 roku

zarz4dzam, co nastg p uje :
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'l . Sprawozdanie z pzeprowadzonych konsultacji zostanie pzedstawione

Radzie Miejskiej.
2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zalqczy wlasne

stanowisko odno6nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej
Uzgdu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4

Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Miasta

ss

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Projekt

z dnia 10 listopada 2020 r
Zat\iriedzony pzez ..........

ucHwAte NR ...../...../20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE.LESZCZYNACH

w sprawie okreslenia urysokosci stawek podatku od Srodk6w transportowych obowiqzujqcych od
dnia 1 stycznia 2021 roku

s1.
\ rysokosc rocznych stawek podatku od grodk6w transportowych na terenie Gminy iMiasta

Czerwionka-Leszczyny wynosi:

1)od samochodu ciQlarourego, o ktorym mowa wart.Spkt'l ipkt2 ustawy o podatkach ioplatach
lokalnych, w zaleznosciod liczby osi, rodzaju zawieszenia idopuszczalnej masy calkowitej:

a) poury2ej 3,5 tony i ponizej 12 ton:

Rodzaj pojazdu Powy2ej 3,5 do 5,5 Powy2ej 5.5 do 9 Powy2ej 9 i ponizej
12te wlqczni e

rowe

b) r6wnej lub urylsze! ni2 '12 ton:

494 00 zl 924 zl 1.390.00 zl

Dopuszczalna masa calkowita
(w tonach)

12

Zawieszenie osi
pneumatyczne lub

uznawane za
r6wnowa2ne

2 osien2[4
1 .574 00 zl 1.590,00 zl
1 .788 00 zl 1.884 ,00 zl

3 osie
12
19

19 2144.00 zt 2.'160
2.360

,00 zl
2.346 00 zt .q0 zl _

2.514 zl
4 osie i wilcej

2.546.40 zl
2.792 00 zl
3.364 ,00 zl

23

27
29

2.500 00 zi

27 2.s',t4 00 zi
2.780,00 zt
3.340 00 zt

2)odciQgnikaslodlouregolubbalastowego,okt6rymmowawart.Spkt3ipkt4ustawyopodatkach
iophtach lokalnych, przystosowanych do u2ywania tecznie z nae.egq lub przyczepq o dopuszczalnei
masie ca.lkowitei zespofu pojazd6w:

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

Dgprlzg4elnClesqcalkowita zespolu poiazljgw tonach
Rodzaj pojazdu Powy2ej 7

Nie m ni2

ld: C9380'l FF-BgEF45C4-A99E-E786D75A4E61. p., qeK

Do 7 wlacznie
i pon 12__

Strona 1

z dfiia .................... 2020 t.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pK 8, art. 40 ust. 1, an. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samozedzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2 2020 t. p2.713I art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
'12 stycznia 1991 r. o podatkach ioptatach lokalnych (tekst jednolity Oz.U. z2119t. poz. 11702
p6zniejsrymi zmianami) na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Rada Miejska w Czerwionce-Leszcrynach
uchwala, co nastQpuie:

DopuszczalnamagaQ4l9!4!AlwlQ!AAhL 
rL-

lnne systemy
zawieszenia osi jezdnych

115
.]s

1



Ciaoniki siodlowe i balastowe 1.868.00 zl 00 zl

b) r6wnej lub t/yyiszej ni2 12 ton

Dopuszczalna masa calkowita
zespofu pojazdOw (w tonach):
ciqgnik siodlowy + naczepa,

Zawieszenie osi
pneumatyczne lub uznawane

za r6wnowa2ne

lnne systemy zawieszenia osi
jezdnych

nik
Nie mni

12

+

t
mz Mn nlz 2 osie

25 2.144 00 zl
?.422 00 zl
2.598 00 zl

40

2.360 00 zl
3'1

12

2.222,O0 zl
3 osie i wiecei

2.546.00 zl 2.578
3.364 00zl3.286,00 zl

3)9g prryczepy lub naczepy, o kt6rych mowa w art. 8 pkt 5 t pkt 6 ustawy o podatkach ioplatach
lokalnych, z wyjqtkiem triqzanydl wylqcznie z dzialalnosciq rolniczq prowadzone przez podatnika
podatku rolnego, K6re lqcznie z pojazdem sitnikowym posiadajq dopuszczalnq masi i=lXowitq:

a) od 7 ton i ponirej 12 ton:

t-

Rodzaj pojazdu

P.zyczepy i n

b) r6wnE lub uryiszq ni2 12 ton:

Dopuszczalna masa calkowita zespolu
poiazd0w:

nac2epal pr4 czepa + pojazd si I nikowy
lonach

Nie mn nia Mn mz
12 25
25

28
CJ

38

12 JO

Dopuszczalna masa calkowita przyczepy lub naczepy
tqcznie z pojazdem silnikowym

odTtoni izei 12 ton
9e6 0q zi

Zawieszenie osi
pneumatyczne lub

uznawane za rownowazne

lnne systemy zawieszenia
osi jezdnych

r

t
352,00 zl 494 00 zl

830 00 zl494 00 zl

386 00 zt
942 00 zl

1 .296 00 zl
1 .742 00 zl

2 osie
12
28

38

478 0C zi
1 .296 00 zl
1.976,00 zl- -]-- 2.Q52,0O zt

3 osie i
1.036,00 zl 't .434 00 zl

1 .962 00 ztI.JYU 00 zl

4) od autobusu, o kt6rym mowa wart. I pkt 7 ustawy o podatkach ioplatach lokalnych, w zale2nosci od
liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

lloSC mi helqrysy __.1

Mnie.isza niz 22 mie.isca
R6wna lub wiqksza ni2 22

mie
Autobusy 2.500 00 zt

s2.
Traci moc uchwala Nr x y135/19 Rady Miejskiej w czeMionce-Leszczynach zdnia 22 listopada

2019r. 
_w 

sprawie-okreilenia wysokosci stawek podatiu od srodk6w transport'owycn obowigujqcyih od
dnia 1 stycznia 2020 roku (Dz. Urz. Woj. St. z 2019 t. poz. t917l.

s3.
Vwkonanie uchwaly pot ierza sig Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4.
uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku uzedowym wojew6dztwa srqskiego iwchodzi w zycie

z dniem 1 stycznia 2021 roku.

ld: C93801 FF-BgEF-45C4-A99E-E786D7SAAE6.t. prqetr

40

WNY
;.lHlX'rilhu'o"*
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25 31
2.114Pqzt_ _

zrl

1oS

38

Rodzaj pojazdu

____+_
_ 1.188.00 1
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