UcHwAŁA NR xxxU 239/13

Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 23 października2013roku

w sprawieokreślenia
s.aw€ k podatku od środkówtranspońoEJch.
Na podstawiealt.18ust.2,pkt 8 ustawyz dnia8 marca1990roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594i poz.645) oraza!t.10ust.l i2ustawyzdnia
12 stycaia l99l roku o podatkachi opłatach
lokalnych(Dz. U. z 20l0 roku Nr 95' poz.6t3,
Nr 96,po2.620,
Nr 225,poz.146l,Nr 226,poz.I475oftzz201l rokuNr l02,poz.584,Nr
I12,po2.654,
Nr 171,poz.l016i Nr 232,po2.1378)
Rada MiastaRawa Mazowiecka
uchwala,co nrstępuje:
stawki podatkuod śIodków
transpońowych
$ 1. okeślasię następujące
obowiąfującę
na terelie MiastaRawaMazowieckaw 20l4 roku:
|) od samochodówcięzarowych'o którychmowaw ań.8 pkt 1 uslawyo podatkachi opłatach
lokolnlch. o dopuszczalnej
masiecalkouitej:
Ą/po\łTżej
3'5 tonydo 5,5tonywłqcznie 500 zł'
b/ pow}żej5'5 tonydo 9 tonwłącznic 650 zł.
c/ powyżej9 tondo poniżej12 ton_ 800zł.
2) od samoclrodówciężarowych,
o którychmowaw ań'8 pkt 2 ustawyo podatkachi
masycałkowiĘ pojazdui
oplatachlokalnych w za|eżności
od liczby osi, dopuszczalncj
rodzajuzawieszeniastawkipodatkuokreśla
nr
załącznik l.
3) od ciągnikówsiodłowyclr
lub balastowych'o którychnlowaw ań.8 pkt 3 ustawyo
podatkachi opłatach
|okalnycho dopuszczalnej
masiecałkowitejzespołupojazdów:
a'l od 3'5 tonyi poniżej12 ton l.300 fł.
4) od ciągnikówsiodtowychlub balastowych'
o którychmowaw afl.8pkt 4 ustawyo
podatkachi opłatach
masiecałkowitejzespołupojazdówlównej
lokalnych o dopuszczalnej
ton9.t7'a]ei.ności
masycałkowitejpojazdui
lub wyższejn|ż,7)'
od liczby osi.dopuszczalnej
rodzajuzawieszeniastawkipodatkuokeślazńącznik v 2'
5) od przyczepi naczep.o którychmowaw an'8 pkt 5 usta\łyo podatkachi opłatach
masęcałkowitą
od 7
lokalnych.którełączniez pojazdemsilnikowymposiadajądopuszczalną
rolnicząplowadzoną
toni poniżejl2 ton'z wyjątkiemzwiqzanychwyłącmiez działalnością
pr7czpodatnikapodatkurolnego_ 400 zł.
6) od przyczepi naczęp'o którychmowaw art'8pkt 6 ustawyo podatkachi opłatach
ptzez
z działalnością
rolnicz4prowadzoną
lokalnychz wyją&iemzwiqzanychwyłącznie
podatnikapodatkurolnego' które łączniez pojazdemsilnikowymposiadajądopuszcza|ną
od liczby osi, doptlszczalnej
masy
masęcałkowitą
rówą |ubwyższąniż 12ton.w zależtości
pojazdui rodzajuzawieszenia,stawkipodatkuokeślazałączniknr 3'
całkowitej

7) od autobusóWo któIychmowaw ań.8 pkt 7 ustawyo podatkachi opłatach
lokalnych,
o ilościrniejscdo siedzenia:
a./mniejszejniŹ 30 miejsc.700 zł'
b/ równejlub wyższejniż30 miejsc_ 1.600zł.
$ 2. Wykonanie uchwałypowierzasię Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka"
s 3. Uchwałapodlęgaogłoszęniuw Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkięgo
i wchodzi w żryciepo upływie 14 dni od dniajej ogłoszeniąz mocą obowiązującą
od dnia I stycmia2014roku.
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ZałącznikNr 1
Do UchwałyNr XXXI/239/l3
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dn1'a23paździemika2013 r.
o dopuszczalnejmasie całkowitejrównej lub
stawki podatkudla samochodówcięż:arowych
|2 ton
wi.szej DLż.
Stawkapodatkuw złotych
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ZałącznikNr 2
Do UchwałyN! )oo(I/239ll 3
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
zdniaZ3

paźAziemika2013 r.

Stawki podalku dla ciągników sio<lłowych
i balastowycho dopuvczalnej masie całkon"itej
pojazdów
zespołu
równej lub wyższejniż 12 ton
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ZałączttikNr 3
Do UchwałyNr )oo(I/239ll3
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dlta 23 paźlzieruka 2013r.

Stawki podatkudla przyczep lub nacz€p, które łączniez pojazdemsilnikorłym posiadają
dopuszczalną masęcałkowitąrówną lub lvyższąniż 12 ton
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Liczba osi i dopuszcza]na
masacałkowita
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