
UcHwAŁA NR xxxU 239/13
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 23 października 2013 roku

w sprawie określenia s.aw€k podatku od środków transpońoEJch.

Na podstawie alt.18 ust.2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i poz.645) oraz a!t.10 ust.l i2ustawyzdnia
12 stycaia l99l roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 20l0 roku Nr 95' poz.6t3,
Nr 96, po2.620, Nr 225, poz.146l, Nr 226, poz.I475 oftzz201l rokuNr l02,poz.584,Nr
I12, po2.654, Nr 171, poz.l016 i Nr 232, po2.1378) Rada Miasta Rawa Mazowiecka
uchwala, co nrstępuje:

$ 1. okeśla się następujące stawki podatku od śIodków transpońowych
obowiąfującę na terelie Miasta Rawa Mazowiecka w 20l4 roku:
|) od samochodów cięzarowych' o których mowa w ań.8 pkt 1 uslawy o podatkach i opłatach
lokolnlch. o dopuszczalnej masie calkouitej:

Ą/ po\łTżej 3'5 tony do 5,5 tony włqcznie 500 zł'
b/ pow}żej 5'5 tony do 9 ton włącznic 650 zł.
c/ powyżej 9 ton do poniżej 12 ton _ 800 zł.

2) od samoclrodów ciężarowych, o których mowa w ań'8 pkt 2 ustawy o podatkach i
oplatach lokalnych w za|eżności od liczby osi, dopuszczalncj masy całkowiĘ pojazdu i
rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik nr l.

3) od ciągników siodłowyclr lub balastowych' o których nlowa w ań.8 pkt 3 ustawy o
podatkach i opłatach |okalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a'l od 3'5 tony i poniżej 12 ton l.300 fł.

4) od ciągników siodtowych lub balastowych' o których mowa w afl.8 pkt 4 ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów lównej
lub wyższej n|ż,7)' ton 9.t 7'a]ei.ności od liczby osi. dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i
rodzaju zawieszenia stawki podatku okeśla zńącznik v 2'

5) od przyczep i naczep. o których mowa w an'8 pkt 5 usta\ły o podatkach i opłatach
lokalnych. które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7
ton i poniżej l2 ton' z wyjątkiem zwiqzanych wyłącmie z działalnością rolniczą plowadzoną
pr7cz podatnika podatku rolnego _ 400 zł.

6) od przyczep i naczęp' o których mowa w art'8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych z wyją&iem zwiqzanych wyłącznie z działalnością rolnicz4 prowadzoną ptzez
podatnika podatku rolnego ' które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszcza|ną
masę całkowitą rówą |ub wyższą niż 12 ton. w zależtości od liczby osi, doptlszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku okeśla załącznik nr 3'



7) od autobusóW o któIych mowa w ań.8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
o ilości rniejsc do siedzenia:

a./ mniejszej niŹ 30 miejsc.700 zł'
b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc _ 1.600 zł.

$ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka"

s 3. Uchwała podlęga ogłoszęniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkięgo
i wchodzi w żrycie po upływie 14 dni od dniajej ogłoszenią z mocą obowiązującą
od dnia I stycmia 2014 roku.
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Załącznik Nr 1

Do Uchwały Nr XXXI/239/l3

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dn1'a23 paździemika 2013 r.

stawki podatku dla samochodów cięż:arowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub
wi.szej DLż. |2 ton

Liczba osi i doouszczalna masa całkowita Stawka podatku w złotych

ś jezdna (osiejezdne) inne systęmy

I t3

r'7
Trzy osie

z mwTeszenlem
pneumarycaym lub

zawieszeniem I
uznanym za
równowłine

fawlesze a osl

jezdnych

1.500

1.900

2.000

1.900

2.000
2.100

2.562

2.562

t9

2 l

1.400

1.500

1.600

1.700

1.800

1.900

f5

Caery osie i więcej

1.800

1.900

2.000

2.100
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3
900

29

29

ai

9s0
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2.200



Załącznik Nr 2

Do Uchwały N! )oo(I/239ll 3

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

zdniaZ3 paźAziemika 2013 r.

Stawki podalku dla ciągników sio<lłowych i balastowych o dopuvczalnej masie całkon"itej
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi
i dopuszczalna masa
całkowita
zespofu pojazdów: ciągnik
siodłowy +
przyc?upa/np.czqpa
( w tomch)

sta.\łka podatku ( w żotych )

nre rruuej ntz rnnęJ nlf oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem
pneumatycarym lub
zawieszeniem uznanym za
rownowafne

inne systemy zawięszenia osi
jezdnych

dwie osie
t2 l8 900 950
18 25 1.000 1.050
25 31 1.100 1.150
3 l 1.480 2.024

trzY osle
I2 40 1.302 1.800
40 1.800 2.662
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Załączttik Nr 3

Do Uchwały Nr )oo(I/239ll3

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dlta 23 paźlzieruka 2013r.

Stawki podatku dla przyczep lub nacz€p, które łącznie z pojazdem silnikorłym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą równą lub lvyższą niż 12 ton

Liczba osi i dopuszcza]na masa całkowita
zespofu pojazdów: naczopa lprzyczapa

pojazd silnikowy ( w tonach )
nie mniej niż mniej ńż

Stawta n,;,1"*< * a"tlclt I 
--l

oś jezdna (osiejezdne)i inne sisterrv lza\ł,reszerua oslz zawleszelltem
pnerunatycznym lub JezonYcn

zawreszeruem

Yy.^rownowazone

f

I
- '-r2 r

38

t----
yl
38  1

Jędna oś

350

I 3328f

T
38
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