Opłaty i stawki podatkowe w Gminie Łagów w roku 2018

Nazwa
Stawka za odbiór odpadów
komunalnych
selektywnych od osoby
Stawka za odbiór odpadów
komunalnych zmieszanych
od osoby
Opłaty za wodę
Opłaty za ścieki

Opłata targowa

Opłata klimatyczna
Podatek rolny

Podatek leśny

Podatek od nieruchomości

Kwota
9,00 zł

16,00 zł
Do celów bytowych 4,32 zł za m3
Do innych celów 5,40 zł za m3
Odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych 5,29 zł za
m3
Odprowadzanie ścieków pozostałych 6,37 zł za m3
Dzienna stawka opłaty – 100,00 zł
z zastrzeżeniem
sprzedaż z samochodu osobowego, stołu, przyczep,
naczep - 35,00 zł
owoców i płodów rolnych niezależnie od formy
sprzedaży - 15,00 zł
2,00 zł za osobę od drugiej doby
za 1 ha wynosi (2,5 q x 52,49 zł = 131,23 zł)
poniżej 1 ha stawka wynosi (5 q x 52,49 zł = 262,45 zł)
43.35 zł za 1 ha
Od budynków lub ich części
- mieszkalnych – 0,77 zł od 1 m2 pow. użytkowej
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
– 22,00 zł od 1 m2 pow. użytkowej
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
polegającej na świadczeniu usług w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł od 1
m2 pow. użytkowej
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie udzielania świadczeo zdrowotnych – 4,70 zł od
1 m2 pow. użytkowej
- pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizację pożytku publicznego – 6,60 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej (w tym letniskowych 7,77 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej)
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
innej niż działalnośd rolnicza i leśna 2 % ich wartości

określonej na podstawie art. 4, ust. 1, pkt. 3 i ust. 3-7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
Od gruntów:
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków – 0,91 zł od 1m2 powierzchni,
- pod wodami powierzchniowymi, stojącymi lub
wodami powierzchniowymi, płynącymi jezior i
zbiorników sztucznych – 4,63 zł od 1 ha powierzchni
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizację pożytku publicznego – 0,48 zł od 1 m2
powierzchni
- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o
którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015
roku 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 - 3,04 zł od 1 m2
powierzchni.
Podatek od środków
transportowych

Opłata skarbowa

- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 721 zł.
- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1 131 zł.
- powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1 278 zł.
- Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego:
bezpłatne
- Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego 17zł.
- Zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach 21 zł.

Opłata za sprzedaż
napojów alkoholowych

Konta bankowe:
Rachunek budżetu gminy - 33 9656 0008 2000 0260 2000 0001 - Podatek od nieruchomości osób
fizycznych i prawnych
Podatek rolny, Podatek leśny, Łączne zobowiązanie pieniężne, Podatek od środków
transportowych, Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (śmieci), Opłata za wieczyste
użytkowanie gruntów, Opłata skarbowa, Czynsz za lokale użytkowe i mieszkalne, Opłaty z tytułu
dzierżawy gruntów, Opłata za sprzedaż napojów alkoholowych. Opłata za udostępnienie danych
osobowych.
Rachunek depozytowy gminy - 22 9656 0008 2000 0260 2000 0005 - Wpłata wadium.

Rachunek Zakłądu Gospodarki Komunalnej w Gronowie - 89 9656 0008 2000 0420 2000 0001 Opłata za wodę i ścieki, Opłaty cmentarne, Opłaty za inne usługi ZGKiM.

