
UCHW ALA NR XXVIII/232/08
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 19listopada 2008 roku

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz~dzie
gminnym ((Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62,
poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 roku Nr 80, poz.717
i Nr 162, poz.1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759,
z 2005 roku Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457 oraz z 2006 roku Nr 17, poz.128 i Nr 181,
poz.1337, z 2007 roku Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, Nr 180 poz 1111)
oraz art. 10 ust.! i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 0 podatkach i oplatach lokalnych
(tekstjednolity Dz U z 2006 roku Nr 121, poz.844, zm. Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz.1635,
Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1828 i Nr 251, poz.1847 oraz z 2008 roku Nr 93, poz.585 i Nr
116, poz.730 ) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co nast~puje:

§ 1. Okresla si~ nast~puj'lce stawki podatku od srodk6w transportowych
obowi'lzuj'lce na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w 2009 roku:
1) od samochod6w ci~zarowych, 0 kt6rych mowa w art.8 pkt 1 ustawy 0 podatkach i oplatach
lokalnych, 0 dopuszczalnej masie calkowitej:
at powyzej 3,5 tony do 5,5 tony w1'lcznie - 500 z1.
bl powyzej 5,5 tony do 9 ton w1'lcznie - 650 z1.
cl powyzej 9 ton do ponizej 12 ton - 800 z1.

2) od samochod6w ci~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 za1'lcznik ill 1.

3) od ci~nik6w siodlowych lub balastowych, 0 kt6rych mowa w art.8 pkt 3 ustawy 0

podatkach i oplatach lokalnych 0 dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazd6w:
at od 3,5 tony i ponizej 12 ton - 1.300 z1.

4) od ci~nik6w 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 wyzszej niz 12 ton w zaleznosci od liczby osi, dopuszczalnej masy calkowitej pojazdu i
rodzaju zawieszenia stawki podatku okresla za1'lcznik ill 2.

5) od przyczep i naczep, 0 kt6rych mowa w art.8 pkt 5 ustawy 0 podatkach i oplatach
lokalnych, kt6re l'lcznie z pojazdem silnikowym posiadaj'l dopuszczaln'l mas~ calkowit'lod 7
ton i ponizej 12 ton, z wyj'ltkiem zwi'lzanych wy1'lcznie z dzialalnosci'l rolnicz'l prowadzonC\
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 wyj'ltkiem zwi'lzanych wy1'lcznie z dzialalnosci'l rolnicz'l prowadzon'l przez
podatnika podatku rolnego , kt6re l'lcznie z pojazdem silnikowym posiadaj'l dopuszczaln'l
mas~ calkowit'l r6wn'llub wyZSZ'lniz 12 ton okresla za1'lcznik ill 3.



7) od autobus6w, 0 kt6rych mowa w art.8 pkt 7 ustawy 0 podatkach i oplatach lokalnych,
o ilosci miejsc do siedzenia:
a/ mniejszej niz 30 miejsc - 700 zl.
bl r6wnej lub wyzszej niz 30 miejsc - 1.600 zl.

§ 2. Traci moc uchwala Nr XIII/117/07 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27
listopada 2007 roku w sprawie okreslenia stawek podatku od srodk6w transportowych.

§4. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz~dowym Wojew6dztwa L6dzkiego
i wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dniajej ogloszenia z mocct obowictzujctcct
od dnia 1 stycznia 2009 roku.



Zalqcznik Nr 1
Do Uchwaly Nr XXVIII/232/08
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 19 1istopada 2008 r.

Stawki podatku d1a samochod6w ci~zarowych 0 dopuszcza1nej masie calkowitej r6wnej 1ub
wyzszej niz 12 ton
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Zalqcznik Nr 2
do Uchwaly Nr XXVIII/232/08
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 19 listopada 2008 r.

Stawki podatku dla ciqgnik6w siodlowych i balastowych 0 dopuszczalnej masie calkowitej
zespolu pojazd6w r6wnej lub wyzszej niz 12 ton
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Zalqcznik Nr 3
Do Uchwaly Nr XXVIII/232/08
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 19 listopada 2008r.

Stawki podatku dla przyczep lub naczep, kt6re lqcznie z pojazdem silnikowym posiadaj'l.
dopuszczaln'l. mas~ calkowit'l. r6wn'l. lub wyZSZ'l.niz 12 ton
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