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STAWKI PODATKU OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE GMINY SIEWIERZ W 2016 ROKU

Stawki podatkowe na 2016r.

Podatek rolny
dla gruntów gospodarstw rolnych 131,10 zł

dla pozostałych gruntów 262,20 zł

Podatek leśny  42,0222 zł

Podatek od
nieruchomości
(grunty)

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni 0,84 zł

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i
zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni 4,58 zł

od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pozytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni 0,28 zł

niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9
października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), i położonych na terenach,
dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie
pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym
obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w
odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy
zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1m2 powierzchni

3,00 zł

Podatek od
nieruchomości
(budynki i ich
części)

mieszkalne od 1m2 powierzchni użytkowej 0,71 zł

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni
użytkowej

22,00 zł

zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej 10,68 zł

związane z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2 powierzchni
użytkowej

4,30 zł

pozostałe od 1m2 powierzchni użytkowej
- dom letniskowy
- garaże (jako odrębny budynek)
- pozostałe budynki
- budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego

7,00 zł
4,00 zł
3,10 zł
4,00 zł

Podatek od
nieruchomości
(budowle)

 2% ich
wartości

Stawki opłat
targowych

przy sprzedaży z pojazdów powyżej 3,5 tony (samochodu dostawczego, ciężarowego,
platformy, przyczepy samochodowej, ciągnikowej) 35,00 zł

przy sprzedaży z pojazdów do 3,5 tony włącznie (samochodu dostawczego, ciężarowego,
platformy, przyczepy samochodowej, ciągnikowej) 25,00 zł

z samochodu osobowego lub samochodu osobowego z przyczepą 18,00 zł

sprzedaż ze straganu (od straganu) 18,00 zł

sprzedaż z wozu konnego 6,00 zł

sprzedaż z wózka ręcznego lub sprzedaż obnośna 5,00 zł

drób, gołębie, króliki (od stoiska) 7,00 zł
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