
UCHWALA Nr XII71/15
RADY MIAST A RAW A MAZOWIECKA

z dnia 26 listopada 2015 r.

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie
gminnym (Dz. U. z 2015 L, poz. 1515) oraz art.1 0 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
roku 0 podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, ZITI. z 2015 r. paz. 528,699, 774,
1045, 1283 i paz. 1777) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co nastt;puje:

§ 1. Okrdla sit( nastt(pujqce stawki podatku od srodk6w transportowych obowiqzujqce
na terenie Miasta Rawa Mazowiecka:
1) od samochod6w cit(tarowych. 0 kt6rych mowa w art. 8 pkt 1 ustawy 0 podatkach i oplatach
lokalnych. 0 dopuszczalnej masie calkowitej:
al pow)'zej 3,5 tony do 5.5 tony wlqcznie - 500 z1,
bl powyzej 5,5 tony do 9 ton wlqcznie - 650 zL
cl pO'vvyzcj 9 ton do ponizcj 12 ton - 800 z1,

2) od samochod6w cit(zarowych. 0 kt6rych mowa w art. 8 pkt 2 ustawy 0 podatkach i
oplatach lokalnych w zaleznosci od liczby osi, dopuszczalnej masy calkowitej pojazdu i
rodzaju zawieszenia stawki podatku okresla zalqcznik nr 1.

3) od ciqgnik6w siodlowych lub balastowych. 0 kt6rych mowa w art.8 pkt 3 ustawy 0

podatkach i oplatach lokalnych 0 dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazd6w
od 3.5 tony i ponizcj 12 ton ~ 1.300 zl.

4) od ciqgnik6w siodlowych lub balastowych. 0 kt6rych mowa w art.8 pkt 4 ustawy 0

podatkach i oplatach lokalnych 0 dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazd6w r6wnej
lub W)'zszcj niz 12 ton w zaleznosci od liczby osi. dopuszczalnej masy calkowitej pojazdu i
rodzaju zawieszenia stawki podatku okrdla zalqcznik nr 2.

5) od przyczep i naczep, 0 kt6rych mowa w art.8 pkt 5 ustawy 0 podatkach i oplatach
lokalnych. kt6re lqcznie z pojazdem silnikowym posiadajq dopuszczalnq mast( calkowitq od 7
ton i ponitej 12 ton. z wyjqtkiem zwiqzanych wylqcznie z dzialalnosciq rolniczq prowadzonq
przez podatnika podatku rolnego - 400 z1,

6) od przyczep i naczep. 0 kt6rych mowa w art.8 pkt 6 ustawy 0 podatkach i oplatach
lokalnych z wyjqtkiem zwiqzanych wylqcznie z dzialalnosciq rolniczq prowadzonq przez
podatnika podatku rolnego . kt6re lqcznie z pojazdem silnikowym posiadajq dopuszczalnq
mast( calkowitq r6wnq lub wytszq niz 12 ton, w zaletnosci od liczby oSl, dopuszczalnej masy
calkowitej pojazdu i rodzaju zawicszenia. stawki podatku okrdla zal'icznik nr 3.

7) od autobus6w, w zaletnosci od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
al mniejszej nit 22 miejsca - 700 zl.
bl r6wnej lub wit(kszej nit 22 miejsca - 1.600 z1,



§ 3. Traci moc uchwala Nr XXXI/239/13 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia
23 paidziernika 2013 r. w sprawie okreslenia stawek podatku od srodk6w transportowych
(Dziennik Urzydowy Wojew6dztwa L6dzkiego z 2013 r., poz.Sl03).

§ 4. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzydowym Wojew6dztwa L6dzkiego
i wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia, z mocq obowiqzujqcq
od dnia 1 stycznia 2016 roku.



Zalqcznik Nr 1
do Uchwaly Nr XI/71/15
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 26 listopada 2015 r.

Stawki podatku dla samochodow ciyzarowych 0 dopuszczalnej masie calkowitej rownej lub
wyzszej niz 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa calkowita Stawka podatku w zlotych

/w tonach/

nie mmeJ mz mmeJ mz os jezdna (osie jezdne) inne systemy
. .z zaW1eszemem . . .

pneumatycznym lub
zaW1eszema OS1

. . jezdnychzaW1eszemem
uznanym za
rownowazne

Dwie osie

12 13 800 850

13 14 850 880

14 15 900 950

15 950 1.310

Trzy osie

12 17 1.400 1.500

17 19 1.500 1.600

19 21 1.600 1.700

21 23 1.700 1.800

23 25 1.800 1.900

25 1.900 2.000

Cztery osie i wiycej

12 25 1.800 1.900

25 27 1.900 2.000

27 29 2.000 2.100

29 31 2.100 2.562 -
31 2.200 2.562



Zalqcznik Nr 2
do Uchwaly Nr XI171//15
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 26 listopada 2015 r.

Stawki podatku dla ciqgnikow siodlowych i balastowych 0 dopuszczalnej masie calkowitej
zespolu pojazdow rownej lub wyzszej niz 12 ton

Liczba osi
i dopuszczalna masa
calkowita
zespolu pojazdow: ciqgnik
siodlowy +
przyczepa/naczepa
(w tonach)

os jezdna (osie jezdne) z
. .

zaWleSZel1lem
pneumatycznym lub

. .
zaWleSZel1lem uznanym za
rownowazne

dwie osie
900

1.000
1.100
1.480

trzy oSle 1 wHtceJ
1.302
1.800

1.800
2.662

inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

950
1.050
1.150
2.024



Zalqcznik Nr 3
Do Uchwaly Nr XI/71/15
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 26 listopada 2015 1'.

Stawki podatku dla przyczep lub naczep, ktore lqcznie z pojazdem silnikowym posiadajq
dopuszczalnq maslt calkowitq rownq lub WYZSZqniz 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa calkowita
zespolu pojazdow: naczepa /przyczepa +

pojazd silnikowy ( w tonach )

. .
z zaW1eSZel1lem

pneumatycznym lub. .
zaW1eSZel1lem

uznanym za
rownowazone

350
400
450

500
642
890

1.202

800
990

inne systemy
. . .

zaW1eSZel1la OS1
jezdnych

380
430

550
890

1.350
1.780

990
1.340


