Stawki podatków obowiązujące w Gminie Łopuszno w 2008 roku
Lp.
I.

Rodzaj podatku
Podatek rolny
a) z gospodarstw rolnych
b) z działek poniŜej 1 ha

II.

Podatek leśny

III.

1. Podatek od nieruchomości od gruntów
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych
c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności poŜytku publicznego przez
organizacje poŜytku publicznego
2. Podatek od nieruchomości od budynków lub ich części
a) mieszkalnych

b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

Stawka podatku

Uwagi

100,00 zł z 1 ha
przeliczeniowego
200,00 zł z 1 ha
fizycznego
32,40 zł z 1 ha
fizycznego
0,60 zł. od 1 m2
powierzchni
3,74 zł od 1 ha
powierzchni
0,15 zł od 1 m2
powierzchni

0,59 zł od 1 m2
powierzchni
uŜytkowej
15,00 zł od 1 m2
powierzchni
uŜytkowej,

8,86 zł od 1 m2
powierzchni
uŜytkowej
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
3,84 zł od 1 m2
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
powierzchni
uŜytkowej
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
5,50 zł od 1 m2
statutowej działalności poŜytku publicznego przez
powierzchni
organizacje poŜytku publicznego
uŜytkowej
2% ich wartości
3) Podatek od nieruchomości od budowli
określonej na
podstawie art. 4 ust.
1 pkt 3 i ust. 3-7
ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych

Uwaga! Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

budynki mieszkalne lub ich części nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej połoŜone na gruntach
gospodarstw rolnych i gruntach stanowiących własność osób fizycznych o powierzchni poniŜej 1 ha
nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności statutowej przez gminne jednostki
organizacyjne nie korzystające ze zwolnień ustawowych,
budynki pozostałe lub ich części nie związane z działalnością gospodarczą połoŜone na gruntach rolnych o powierzchni
poniŜej 1 ha stanowiących własność osób fizycznych
nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpoŜarowej i przeciwpowodziowej wykorzystywane
wyłącznie na działalność statutową,
nieruchomości wykorzystywane na cele bezpieczeństwa i porządku publicznego
grunty zajęte pod drogi dojazdowe do pól nie zaliczane do kategorii dróg publicznych, a sklasyfikowane w ewidencji
gruntów jako dr.

IV. Roczne stawki podatku od środków transportowych
1) Od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyŜej 3,5 tony i poniŜej
12 ton:
Stawki dla pojazdów
wyposaŜonych
w katalizator (w zł )

Dopuszczalna masa
całkowita

a) powyŜej 3,5t do 5,5 t
włącznie
b) powyŜej 5,5t do 9 t
włącznie
c) powyŜej 9t i poniŜej 12 t

Stawki dla pojazdów nie wyposaŜonych w
katalizator
Wyprodukowane
Wyprodukowane w
przed 1990 r. (w zł ) 1990 r. i później (w zł)

420,00

420,00

420,00

700,00

770,00

740,00

900,00

970,00

950,00

2) Od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12
ton:
Liczba osi jezdnych i dopuszczalna masa
całkowita w ( tonach)
Nie mniej niŜ

Mniej niŜ

Stawka podatku
( w zł)
Osie jezdne z zawieszeniem
pneumatycznym lub
Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
zawieszeniem uznanym za
równowaŜne

DWIE OSIE

12
13
14
15

13
14
15

740,00
630,00
630,00
630,00

1.320,00
1.320,00
1.320,00
1.320,00

17
19
21
23
25

420,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00

740,00
1.680,00
1.680,00
1.680,00
1.680,00
1.680,00

TRZY OSIE

12
17
19
21
23
25
CZTERY OSIE I WIĘCEJ

12
25
780,00
790,00
25
27
950,00
1.260,00
27
29
1.790,00
1.730,00
29
31
1.790,00
2.570,00
31
1.790,00
2.570,00
3) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3.5 tony i poniŜej 12
ton.
Dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)

Stawki dla pojazdów nie wyposaŜonych w
katalizator
Wyprodukowane przed
Wyprodukowane w
1990 r. (w zł)
1990 r. i późn.(w zł)

Stawki dla pojazdów
wyposaŜonych w
katalizator (w zł)

od 3,5 t do 9 t
790,00
890,00
840,00
włącznie
powyŜej 9 t i poniŜej
1.000,00
1.100,00
1.050,00
12 ton
4) Od ciągnika siodłowego przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton.
Liczba osi jezdnych i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów (w tonach)

Stawka podatku (w zł)

2

Nie mniej niŜ

Mniej niŜ

Osie jezdne z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
uznanym za równowaŜne

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

950,00
950,00
1.490,00
1.490,00

1.260,00
1.260,00
1.920,00
2.030,00

DWIE OSIE

12
18
25
31

18
25
31

TRZY OSIE I WIĘCEJ

12
40
1.310,00
1.820,00
40
1.820,00
2.530,00
5) Od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniŜej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 370,00 zł
6) Od przyczepy i naczepy która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę
całkowitą równą lub wyŜszą niŜ 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
Liczba osi jezdnych i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów (w tonach)

Nie mnie niŜ

Stawki podatku (w zł)
Osie jezdne z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równowaŜne

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

18
25

260,00
260,00
420,00

420,00
420,00
630,00

28
33
38

370,00
890,00
890,00
1.210,00

Mniej niŜ

JEDNA OŚ

12
18
25
DWIE OSIE

12
28
33
38

420,00
1.370,00
1.370,00
1.790,00

TRZY OSIE I WIĘCEJ

12
38
740,00
38
1.050,00
7) Od autobusu w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia:
Dopuszczalna masa
całkowita

1.000,00
1.370,00

Stawki dla pojazdów nie wyposaŜonych w
katalizatory
Wyprodukowane przed
Wyprodukowane
1990 r. (w zł)
w 1990 r. i późn.

Stawki dla pojazdów
wyposaŜonych w
katalizatory (w zł)

a) do 15 miejsc
630,00
740,00
680,00
b) od 16 do 30 miejsc
900,00
1.050,00
1.030,00
c) powyŜej 30 miejsc
1.470,00
1.680,00
1.570,00
§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych, środki transportowe
wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb Urzędy Gminy oraz jednostek
organizacyjnych gminy i stanowiące ich własność, z wyjątkiem środków
transportowych wymienionych w art. 8 pkt. 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niŜ z dniem 1
stycznia 2008 r.
3

Stawki opłat obowiązujących w Gminie Łopuszno w 2008 roku
Lp.

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

Uwagi

I. Czynności urzędowe
Od wypisu lub wyrysu ze studium lub planu
zagospodarowania przestrzennego
1) od wypisu
a) do 5 stron
30,00 zł
b) powyŜej 5 stron
50,00 zł
2) od wyrysu
a) za kaŜdą wchodzącą w skład wyrysu pełną
lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie
formatu A4
20,00 zł
b) nie więcej niŜ
200,00 zł
3) Od sporządzenia przez Wójta Gminy protokółu
zawierającego ostatnia wolę spadkodawcy
22,00 zł
II. Opłata za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1. Prowadzenia robót w pasie drogowym (za kaŜdy
dzień zajęcia);
1) chodnika
1,00 zł
2) jezdni do 20% szerokości
1,00 zł
3) jezdni powyŜej 20% do 50% szerokości
1,50 zł
4) jezdni powyŜej 50% do całkowitego zajęcia
3,00 zł
jezdni
5) pozostałych elementów pasa drogowego
0,50 zł
2. Umieszczania w pasie drogowym urządzeń
infrastruktury technicznej niezwiązanych z
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego;
1) roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa
drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut
poziomy umieszczonego urządzenia:
a/ w jezdni
20,00 zł
b/ poza jezdnią
16,00 zł
3. Umieszczenia w pasie drogowym urządzeń sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ich
przyłączy;
1) roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa
drogowego drogi gminnej zajętej przez rzut
poziomy umieszczonego urządzenia:
a) w jezdni
0,30 zł
b) poza jezdnią
0,10 zł
4.1. Umieszczania w pasie drogowym obiektów
budowlanych niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz reklam (opłata za kaŜdy dzień
zajęcia 1 m2 powierzchni)
0,40 zł
4.2. Umieszczenia w pasie drogowym reklamy
(opłata za kaŜdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni
reklamy)
0,80 zł
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III. Opłata targowa (stawki dzienne)
1. Od kaŜdej sztuki wystawionej do sprzedaŜy:
a) od koni,
10,00 zł
b) od bydła.
5,00 zł
2. Od prosiąt wystawionych do sprzedaŜy:
a) od rolników,
5,00 zł
b) od pozostałych.
10,00 zł
3. Od sprzedaŜy ziemiopłodów przez rolników:
a) z furmanki,
5,00 zł
b) z przyczepy lub samochodu dostawczego,
10,00 zł
c) z samochodu i przyczepy.
15,00 zł
4. Przy sprzedaŜy wszelkich artykułów i płodów
rolnych d osób prowadzących działalność handlową:
a) z samochodu cięŜarowego i przyczepy,
20,00 zł
b) z samochodu cięŜarowego,
18,00 zł
c) z samochodu dostawczego,
14,00 zł
d) z samochodu osobowego
12,00 zł
e) z samochodu osobowego + przyczepa,
14,00 zł
f) od sprzedaŜy z aautobaru.
30,00 zł
5. Przy sprzedaŜy obnośnej z ręki i koszy.
8,00 zł
6. Przy sprzedaŜy towaru rozłoŜonego na placu
targowym, od kaŜdej osoby.
10,00 zł
7. Przy sprzedaŜy ze stoiska na targowicy.
12,00 zł
8. Przy sprzedaŜy mebli.
20,00 zł
IV. Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
1) Za 1 m3 pobranej wody dla;
a) gospodarstw domowych i jednostek
organizacyjnych gminy,
1,80 zł, w tym VAT
b) innych odbiorców na terenie gminy.
2,60 zł, w tym VAT
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2) Za 1 m odprowadzonych ścieków przez;
a) gospodarstwa domowe i jednostki
organizacyjne gminy,
1,80 zł, w tym VAT
b) inne podmioty na terenie gminy.
2,60 zł, w tym VAT
V. Opłata za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
1) Od właścicieli (uŜytkowników) lokali mieszkal- 2,00 zł kwartalnie od
nych.
1 osoby zam. lokal
2) Od jednostek organizacyjnych i podmiotów pro20,00 zł kwartalnie
wadzących działalność gospodarczą.
(od kaŜdego punktu,
w którym prowadzona
jest działalność
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