
UCHW ALA NR XXII/161112
RADY MIAST A RA W A MAZOWIECKA

z dnia 28 listopada 2012 r.

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz<j.dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52,
poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 roku Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz.230 i Nr 106
poz.675, z 2011 roku Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679 i Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887 i
217, poz.1281, z 2012 roku poz. 567) oraz art.5 ust.! ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 0

podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz.613 i Nr 96, poz.620, Nr 225,
poz.1461 i Nr 226, poz.1475 oraz z 2011 roku Nr 102, poz.584, Nr 112, poz.654 i Nr 171,
poz.1 016 i Nr 232, poz.1378) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co nast~puje:

§ 1. Okresla siy nastypuj<j.cestawki podatku od srodkow transportowych obowi<j.zuj<j.ce
na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w 2013 roku:

1) od samochodow ciyzarowych, 0 ktorych mowa w art. 8 pkt 1 ustawy 0 podatkach i oplatach
lokalnych, 0 dopuszczalnej masie calkowitej:
a/ powyzej 3,5 tony do 5,5 tony wl<j.cznie- 500 zl.
bl powyzej 5,5 tony do 9 ton wl<j.cznie- 650 zl.
cl powyzej 9 ton do ponizej 12 ton - 800 zl.

2) od samochodow ciyzarowych, 0 ktorych 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 zal<j.czniknr 1.

3) od ci<j.gnikowsiodlowych lub balastowych, 0 ktorych mowa w art.8 pkt 3 ustawy 0

podatkach i oplatach lokalnych 0 dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazdow:
al od 3,5 tony i ponizej 12 ton - 1.300 zl.

4) od ci<j.gnikowsiodlowych lub balastowych, 0 ktorych mowa w art.8 pkt 4 ustawy 0

podatkach i oplatach lokalnych 0 dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazdow rownej
lub wyzszej niz 12 ton w zaleznosci od liczby osi, dopuszczalnej masy calkowitej pojazdu i
rodzaju zawieszenia stawki podatku okreSla zal<j.czniknr 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 masy calkowitq od 7
ton i ponizej 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
masy calkowitq r6wnq lub WYZSZqniz 12 ton okresla zalqcznik 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 z1.
bl r6wnej lub wyzszej niz 30 miejsc - 1.600 z1.

§ 3. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzydowym Wojew6dztwa L6dzkiego
i wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dniajej ogloszenia, z mocq obowiqzujqcq
od dnia 1 stycznia 2013 roku.



Zalqcznik Nr 1

Do Uchwaly Nr XXII/161/12

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 28 listopada 2012 r.

Stawki podatku dla samochod6w ciyzarowych 0 dopuszczalnej masie calkowitej r6wnej lub
wyzszej niz 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna mas a calkowita

/w tonach/



Zalq.cznik Nr 2

Do Uchwaly Nr XXII/161/12

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 28 listopada 2012 r.

Stawki podatku dla ciq.gnik6w siodlowych i balastowych 0 dopuszczalnej masie calkowitej
zespolu pojazd6w r6wnej lub wyzszej niz 12 ton

Liczba osi
i dopuszczalna masa
calkowita
zespolu pojazd6w: ciq.gnik
siodlowy +
przyczepalnaczepa
(w tonach)

os jezdna (osie jezdne) z. .zaWleszemem
pneumatycznym lub. .zaWleszemem uznanym za
r6wnowame

dwie osie
900

1.000
1.100
1.480

trzy osie
1.302
1.800

inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

950
1.050
1.150
2.024

1.800
2.662



Za1'lcznik Nr 3

Do Uchwaly Nr XXII/161 /12

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 28 listopada 2012 r.

Stawki podatku dla przyczep lub naczep, kt6re l'lcznie z pojazdem silnikowym posiadaj'l
dopuszczaln'l mast:(calkowit'l r6wn'llub wyzsz'l niz 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa calkowita
zespolu pojazd6w: naczepa /przyczepa +

pojazd silnikowy (w tonach )

nie mniej nit r·.--mniej nit

I

I

os jezdna (osie jezdne)
. .z zaWleszemem

pneumatycznym lub. .zaWleszemem
uznanym za

r6wnowazone

inne systemy. . .zaWleszema OSI

jezdnych

Jedna os

12 F 18 350 380
~~

~-400-18 25 430
-

25 450 600

Dwie osie

12 28 500 550
r----

28
,..,,..,

642 890..J.)

33 t 38 890 I 1.350
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~

38 1.202 1.780
l _

Trzy osie

12 38 800 990 -
-

38 990 1.340
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