
                            STAWKI PODATKOWE NA 2016 ROK
Podatek od nieruchomości
(na podstawie Uchwały Nr XV/116/2015  Rady Miejskiej w Zdzieszowicach zdnia 25 listopada 2015 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości )

Lp. Przedmiot opodatkowania Stawka podatkowa

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

 
     0,79 zł/m2

2 grunty  pod   wodami  powierzchniowymi  stojącymi  lub  wodami
powierzchniowymipłynacymi jezior i z zbiorników sztucznych -od
1 ha powierzchni 

     4,23 zł/ha

3 grunty  pozostałe,  w  tym  zajęte  na  prowadzenie  odpłatnej
statutowej  działalności  pożytku  publicznego  przez  organizacje
pożytku publicznego - od 1m² powierzchni 

    
     0,18 zł/m2

4 grunty  niezabudowane  objęte  obszarem rewitalizacji,  o  których
mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.
U. 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

         

      1,00 zł/m2

5 budynki mieszkalne lub ich części (w tym piwnice, strychy, garaże
w budynkach mieszkalnych), od 1m2 powierzchni użytkowej

          
      0,60 zł/m2

6 budynki  lub  ich  części  związane  z  prowadzeniem  działalności
gospodarczej  oraz  budynki  mieszkalne  lub  ich  części  zajęte  na
prowadzenie  działalności  gospodarczej,  od  1m2 powierzchni
użytkowej 

    20,24 zł/m2

7 budynki  lub  ich  części  zajęte  na  prowadzenie  działalności
gospodarczej  w  zakresie  obrotu  kwalifikowanym  materiałem
siewnym, od 1m2 powierzchni  użytkowej

   
     9,69 zł/m2

8 budynki  lub  ich  części  związane  z  udzielaniem  świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności  leczniczej,
zajęte  przez  podmioty  udzielające  tych  świadczeń,  od  1m2

powierzchni użytkowej

   
     4,14 zł/m2

9 budynki pozostałe lub ich części,  w tym zajęte na prowadzenie
odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku  publicznego  przez
organizacje pożytku publicznego, od 1m2 powierzchni użytkowej

   
     4,62 zł/m2

10 budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - % ich
wartości 

           2%



Podatek rolny

(na podstawie Uchwały Nr XV/115/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie
obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego )

Lp. Przedmiot opodatkowania Stawka podatkowa

1. użytki rolne stanowiące gospodarstwo rolne (od 1 ha fizycznego lub
przeliczeniowego)

 
      95 zł/ha przel

2 użytki rolne niestanowiące gospodarstwa rolnego (do 1 ha)     190,00 zł/ha fiz.

Podatek leśny

(na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna,
obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M.P. z dnia 22
października 2015 r. poz. 1028)

Lp. Przedmiot opodatkowania Stawka podatkowa

1. lasy zwykłe      42,19 zł/ha 

2 lasy  wchodzące  w  skład  rezerwatów  przyrody  i  parków
narodowych (50% stawki lasów zwykłych)

     21,095 zł/ha

Podatek od środków transportowych

(na podstawie Uchwały Nr XV/112/2015  Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych )

Lp. Przedmiot opodatkowania Stawka podatkowa

1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej  masie  całkowitej  pojazdu
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

         456,00 zł

2 Samochody ciężarowe o dopuszczalnej  masie  całkowitej  pojazdu
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

756,00 zł

3 Samochody ciężarowe o dopuszczalnej  masie  całkowitej  pojazdu
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

828,00 zł

4 Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub
wyższej  niż  12  ton  i  mniej  niż  15 ton;  posiadających  dwie  osie
jezdne; zawieszenie pneumatyczne lub równoważne

1 104,00 zł

5 Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub
wyższej  niż  12  ton  i  mniej  niż  15 ton;  posiadających  dwie  osie
jezdne; inny system zawieszenia

1 164,00 zł

6 Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub
wyższej niż 15 ton; posiadających dwie osie jezdne; zawieszenie
pneumatyczne lub równoważne

1 212,00 zł



7 Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub
wyższej niż 15 ton; posiadających dwie osie jezdne; inny system
zawieszenia

1 428,00 zł

8 Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub
wyższej  niż  12  ton  i  mniej  niż  21  ton;  posiadających  trzy  osie
jezdne; zawieszenie pneumatyczne lub równoważne

1 332,00 zł

9 Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub
wyższej  niż  12  ton  i  mniej  niż  21  ton;  posiadających  trzy  osie
jezdne; inny system zawieszenia

1 500,00 zł

10 Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub
wyższej  niż  21  ton;  posiadających  trzy osie  jezdne;  zawieszenie
pneumatyczne lub równoważne

1 668,00 zł

11 Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub
wyższej  niż  21 ton;  posiadających trzy osie  jezdne;  inny system
zawieszenia

1 920,00 zł

12 Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub
wyższej niż 12 ton i mniej niż 29 ton; posiadających cztery i więcej
osi jezdnych; zawieszenie pneumatyczne lub równoważne

1 560,00 zł

13 Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub
wyższej niż 12 ton i mniej niż 29 ton; posiadających cztery i więcej
osi jezdnych; inny system zawieszenia

1 956,00 zł

14 Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub
wyższej  niż  29  ton;  posiadających  cztery i  więcej  osi  jezdnych;
zawieszenie pneumatyczne lub równoważne

1 920,00 zł

15 Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub
wyższej niż 29 ton; posiadających cztery i więcej osi jezdnych; inny
system zawieszenia

2 868,00 zł

16 Ciągnik siodłowy i balastowy przystosowany do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej  masie całkowitej  zespołu
pojazdów od 3,5 tony do 8 ton włącznie

1 200,00 zł

17 Ciągnik siodłowy i balastowy przystosowany do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej  masie całkowitej  zespołu
pojazdów powyżej 8 to i poniżej 12 ton

1 428,00 zł

18 Ciągnik siodłowy i balastowy przystosowany do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej  masie całkowitej  zespołu
pojazdów równej  lub wyższej  niż 12 ton i  mniejszej  niż 31 ton;
posiadających  dwie  osie  jezdne;  zawieszenie  pneumatyczne  lub
równoważne

1 740,00 zł

19 Ciągnik siodłowy i balastowy przystosowany do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej  masie całkowitej  zespołu
pojazdów równej  lub wyższej  niż 12 ton i  mniejszej  niż 31 ton;
posiadających dwie osie jezdne; inny system zawieszenia

2 016,00 zł



20 Ciągnik siodłowy i balastowy przystosowany do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej  masie całkowitej  zespołu
pojazdów  równej  lub  wyższej  31  ton;  posiadających  dwie  osie
jezdne; zawieszenie pneumatyczne lub równoważne

1 824,00 zł

21 Ciągnik siodłowy i balastowy przystosowany do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej  masie całkowitej  zespołu
pojazdów  równej  lub  wyższej  31  ton;  posiadających  dwie  osie
jezdne; inny system zawieszenia

2 256,00 zł

22 Ciągnik siodłowy i balastowy przystosowany do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej  masie całkowitej  zespołu
pojazdów równej  lub wyższej  niż 12 ton i  mniejszej  niż 40 ton;
posiadających  trzy  i  więcej  osi  jezdnych;  zawieszenie
pneumatyczne lub równoważne

1 860,00 zł

23 Ciągnik siodłowy i balastowy przystosowany do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej  masie całkowitej  zespołu
pojazdów równej  lub wyższej  niż 12 ton i  mniejszej  niż 40 ton;
posiadających trzy i więcej osi jezdnych; inny system zawieszenia

2 136,00 zł

24 Ciągnik siodłowy i balastowy przystosowany do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej  masie całkowitej  zespołu
pojazdów  równej  lub  wyższej  niż  40  ton;  posiadających  trzy  i
więcej osi jezdnych; zawieszenie pneumatyczne lub równoważne

2 328,00 zł

25 Ciągnik siodłowy i balastowy przystosowany do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej  masie całkowitej  zespołu
pojazdów równej lub wyższej 40 ton;  posiadających trzy i więcej
osi jezdnych; inny system zawieszenia

2 928,00 zł

26 Przyczepy  i  naczepy,  które  łącznie  z  pojazdem  silnikowym
posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z
wyjątkiem  związanych  wyłącznie  z  działalnością  rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

756,00 zł

27 Przyczepy  i  naczepy,  które  łącznie  z  pojazdem  silnikowym
posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12
ton,  z  wyjątkiem związanych  wyłącznie  z  działalnością  rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego; posiadających jedną
oś jezdną;  zawieszenie pneumatyczne lub równoważne

384,00 zł

28 Przyczepy  i  naczepy,  które  łącznie  z  pojazdem  silnikowym
posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12
ton,  z  wyjątkiem związanych  wyłącznie  z  działalnością  rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego; posiadających jedną
oś jezdną; inny system zawieszenia

660,00 zł

29 Przyczepy  i  naczepy,  które  łącznie  z  pojazdem  silnikowym
posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12
ton  i  mniej  niż  38  ton,  z  wyjątkiem  związanych  wyłącznie  z
działalnością  rolniczą  prowadzoną  przez  podatnika  podatku
rolnego;  posiadających  dwie  osie  jezdne; zawieszenie
pneumatyczne lub równoważne

1 164,00 zł



30 Przyczepy  i  naczepy,  które  łącznie  z  pojazdem  silnikowym
posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12
ton  i  mniej  niż  38  ton,  z  wyjątkiem  związanych  wyłącznie  z
działalnością  rolniczą  prowadzoną  przez  podatnika  podatku
rolnego; posiadających dwie osie jezdne; inny system zawieszenia

1 572,00 zł

31 Przyczepy  i  naczepy,  które  łącznie  z  pojazdem  silnikowym
posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 38
ton,  z  wyjątkiem związanych  wyłącznie  z  działalnością  rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego; posiadających dwie
osie jezdne; zawieszenie pneumatyczne lub równoważne

1 584,00 zł

32 Przyczepy  i  naczepy,  które  łącznie  z  pojazdem  silnikowym
posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 38
ton,  z  wyjątkiem związanych  wyłącznie  z  działalnością  rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego; posiadających dwie
osie jezdne; inny system zawieszenia

1 896,00 zł

33 Przyczepy  i  naczepy,  które  łącznie  z  pojazdem  silnikowym
posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12
ton  i  mniej  niż  38  ton,  z  wyjątkiem  związanych  wyłącznie  z
działalnością  rolniczą  prowadzoną  przez  podatnika  podatku
rolnego;  posiadających  trzy  i  więcej  osi  jezdnych; zawieszenie
pneumatyczne lub równoważne

1 188,00 zł

34 Przyczepy  i  naczepy,  które  łącznie  z  pojazdem  silnikowym
posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12
ton  i  mniej  niż  38  ton,  z  wyjątkiem  związanych  wyłącznie  z
działalnością  rolniczą  prowadzoną  przez  podatnika  podatku
rolnego;  posiadających  trzy  i  więcej  osi  jezdnych;  inny  system
zawieszenia

1 380,00 zł

35 Przyczepy  i  naczepy,  które  łącznie  z  pojazdem  silnikowym
posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 38
ton,  z  wyjątkiem związanych  wyłącznie  z  działalnością  rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego; posiadających trzy i
więcej osi jezdnych; zawieszenie pneumatyczne lub równoważne

1 260,00 zł

36 Przyczepy  i  naczepy,  które  łącznie  z  pojazdem  silnikowym
posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 38
ton,  z  wyjątkiem związanych  wyłącznie  z  działalnością  rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego; posiadających trzy i
więcej osi jezdnych; inny system zawieszenia

1 512,00 zł

37 Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia, poza miejscem kierowcy,
mniejszej niż 22 miejsca 

  972,00 zł

38 Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia, poza miejscem kierowcy,
równej lub wiekszej niż 22 miejsca 

1 668,00 zł


