
'r. r'_

Zarzqdzenie Nr 684122
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 14 listopada 2022 roku.

w sprawie: konsultacji projektu uchwaly dotyczqcej okre6lenia wysokosci
stawek podatku od Srodk6w transportowych obowiqzujqcych od dnia
1 stycznia 2023 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz.559 z p62niejszymi zmianami),
w zwiqzku z $ 3 i 4 Uchwaly Nr lX/138/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 26 czerwca 20'15r. w sprawie okre6lenia szczeg6lowego sposobu
konsultowania z radq dzialalnoSci po2ytku 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 2022r. poz. 1327 z po2niejszymi zmianami) projekt6w akt6w prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj.
Slqskiego z 2015r. poz. 3888).

zarzqdzam, co nastqpuje :

s1

1. Przeprowadzi6 konsultacje, kt6rej przedmiotem jest projekt uchwaly Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie okre6lenia wysoko6ci stawek
podatku od Srodk6w transportowych obowiqzujqcych od dnia 1 stycznia 2023
roku.

2. Ustali6 termin przeprowadzenia konsultacji od 15.11 .2022 r. do 22.11 .2022 r.

3. 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. z 2022r. poz. 1327 z po2niejszymi zmianami).

4. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly moina zglaszae'.
1) 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),

2) poczlq elektro n icznq na adres e-mail rp@cze rwionka-leszczyny.com. pl

3) za poSrednictwem faksu pod numerem 32 4311760
5. Udzielanie wyja6nieh oraz pzyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych

projektu uchwaly nalezy do kompetencji kierownika Referatu Podatk6w.
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'l . Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w $ 1 pkt 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zarz4dzenia.

2. Nie przedstawienie przez luu'N. podmioty opinii w terminie okre6lonym w $ '1 pkt
2 oznacza akceptacje przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
w$1pkt1.
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1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione
Radzie Miejskiej.

2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zalqczy wlasne
stanowisko odnoSnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej
Urzgdu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4

Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Miasta.

s5

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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Zalqcznik do Zatzedzenia N 684122
z dnia 14 lislopada 2022 roku

Uchwala Nr ...1...122

Rady Miejskiej w Czeruvionce-Leszczynach

z dnia ..........,.. 2022 roku

yv sprawie okre6lenia wysokosci stawek podatku od Srodk6w transpoitowych obowiqzuiqcych
od dnia 1 stycznia 2023 roku

Na podstawie:

- 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 2022r poz. 559 z p62niejszymi zmianami)'

- art. 10 ust. 1 i2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i oplatach lokalnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2022t., poz. 1452 z p6zniejszymi zmianami),

na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co nastQPuie:

s1

wysokosc rocznych stawek podatku od srodk6w transportowych na terenie Gminy i Miasta

Czerwionka-Leszczyny wynosi:

1) od samochodu ciq2arowego, o kt6rym mowa w art.8 pkt 1 ipkt2 ustawy o podatkach ioplatach
tokalnych, w zaleznoSCi od liczby osi, rodzaju zawieszenia i dopuszczahei masy calkowitej:

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

Rodzaj pojazdu
Dopuszczalna masa rq!\9wl-!e-Iv49!@

Powyzej 3,5
do 5.5 wlacznie

Powyzej 5,5
do 9 wlacznie

Powyzej 9
i oonizei 12

SamochodV ciezarowe 572.00 zl 1.071 .00 zl 1.610.00 zl

b) r6wnej lub wyiszei ni2 12 ton:

Dopuszczalna masa catkowita
(w tonach)

Zawieszenie osi
pneumatyczne
lub uznawane

za r6wnowazne

lnne
systemy zawieszenia osi

iezdnvch

Nie mniei niz Mniei niz 2 osie
12 15 1 .822.00 zl 1.842.00 zl

15 2 070.00 zl 2 182.00 zl
3 osie

12 19 2.484 .00 zl 2.502.00 zl

19 ZJ 2.716.00 zl 2 732,00 zl

23 2. E96.00 zt 2 9',t1 ,00 zl
4 osie i wiecei

12 27 2.911 ,00 zl 2.949,00 zl

27 29 3.220.00 zl 3.233,00 zl

29 3.868,00 zt 3 895,00 zl



2) od ciqgnika siodlowego lub balastowego, o kt6rych mowa w art. I pkt 3 ipkt 4 ustawy
o podatkach i oplatach lokalnych, pzystosowanych do uzywania lqcznie z naczepq lub ptzyczepq
o dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazd0w:

a) od 3,5 tony i poni2ei '12 ton:

b) r6wnej lub wyiszej nii 12 ton:

3) od przyczepy lub naczepy, o kt6rych mowa w art. 8 pkt 5 ipkt6 ustawy o podatkach ioplatach
lokalnych, z wyiEtkiem zwiEzanych wylqcznie z dzialalnosciE rolniczq prowadzonE pzez podatnika
podatku rolnego, ktore lqcznie z pojazdem silnikowym posiadaiq dopuszczalnE masgcalkowiiq:

a) od 7 ton i poniiej 12 ton:

Rodzaj pojazdu

Dopuszczalna masa calkowita
zesoolu ooiazdOw (w tonach)

Do 7 wlacznie
Powyzej 7

i oonizei 12

Ciaoniki siodlowe i balastowe 2.164.00 zl 2.377 .00 zl

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

ciaonik balastowv + otzyczeoa

Zawieszenie osi
pneumatyczne
lub uznawane

za rownowazne

lnne
systemy zawieszenia osi

iezdnvch
Nie mniei niz Mniej niz 2 osie

12 25 2.484.00 zl 2.518.00 zl
31 2 732.00 zl 2.806.00 zt

31 2 574.00 zt 3.010.00 zt
3 osie i wiecei

12 40 2.949,00 zl 2.985,00 zl
40 3.806,00 zl 3.895,00 zl

Rodzaj pojazdu
Dopuszczalna masa calkowita Wzyczepy lub naczepy

lqcznie z pojazdem silnlkowym
od 7 ton iponizej 12 ton

ptzycze9y I naczeoy 447 ,00 zl

b) r6wnq lub wyisze ni2 12 ton:

Dopuszczalna masa calkowita
zespolu pojazdow :

naczepa I Vzyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)

Zawieszenie osi
pneumatyczne
lub uznawane

za r6wnowazne

lnne
systemy zawieszenia

osi iezdnvch
Nie mniei niz Mniei niz 1os

12 25 407 .00 zl 572,00 zl
25 572,00 zl 961 ,00 zl

2 osie
12 28 447 ,O0 zl 554.00 zl

33 1 .091 .00 zl 1.502,00 zt
33 38 1.502.00 zl 2 290.00 zl
38 2.017 .00 zl 2.376,00 zt

3 osie i wiecei
12 38 1 201 .00 zl 1 661 ,00 zl
38 1 .610,00 zl 2.272.00 zl



4) od autobusu, o kt6rym mowawart 8 pkt 7 ustawy o podatkach ioplatach lokalnych, w zaleznosci
od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

s2

Traci moc uchwala Nr xLl424l21 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 listopada
2021r. w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od Srodk6w transportowych obowiqzujqcych
od dnia 1 slycznia 2022 roku (Dz. Uz. WoJ. 51. z2ozlr., po2.7979)

s3

Wykonanie uchwaly powieza siQ Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4

Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Uzedowym Wojewodztwa Slqskiego i wchodzi w zycie

z dniem 1 stycznia 2023 roku.
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Rodzaj pojazdu
lloSc miejsc do siedzenia poza

miejscem kierowcy

Autobusy
Mniejsza ni2 22 mielsca R6wna lub wiQksza niz 22

mieisca
1 .377 .00 zt 2.896,00 zl


