PODATKI I OPŁATY LOKALNE
na rok

2007

www.bip.um.lubaczow.pl
STAWKI PODATKOWE
1.

od gruntów:
1.1
1.2
1.3

2.

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni
gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników
sztucznych - od 1 ha powierzchni
pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz
organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni

3,65 zł
0,17 zł

od budynków lub ich części:
0,46 zł

2.1

mieszkalnych - od 1m2 powierzchni użytkowej

2.2

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od
1m2 powierzchni użytkowej
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - od 1 m2
powierzchni użytkowej
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz
organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej

2.3
2.4
2.5

3.

od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.5 ust.1 pkt. 3 i ust 3-7 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

4.

podatek rolny

5.

0,58 zł

4.1

za 2,5q żyta na 1 ha przeliczeniowy

4.2

za 5g żyta na 1 ha fizyczny

16,20 zł
8,66 zł
3,70 zł
4,20 zł
2%

75,00 zł
150,00 zł

podatek leśny od 1 ha

29,4140 zł

PODATEK OD POSIADANIA PSÓW
39,00 zł

wysokość rocznej stawki podatku od posiadania psów, za każdego psa podlegającego opodatkowaniu, ustala się w wysokości

OPŁATA ZA ŚRODKI TRANSPORTU

wysokość stawek podatkowych od środków transportowych na rok 2007 określa uchwała Rady Miejskiej w Lubaczowie 6/XXX/2006.

OPŁATY ZA SPRZEDAŻ ALKOHOLU
1.
1.1

sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa

525,00 zł

1.2

sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

525,00 zł

1.3

sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu
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STAWKI OPŁAT ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU
1.

2.

3.

za dzierżawę 1 m2 gruntu użytkowanego nierolniczo:
1.1

lokalizacja garaży (rocznie)

8,00 zł

1.2

działalność handlowa (miesięcznie)

7,00 zł

1.3

działalność usługowa i produkcyjna (miesięcznie)

5,00 zł

1.4

na cele składowe (miesięcznie)

0,30 zł

1.5

umieszczenie reklamy poza pasem drogowym - za powierzchnię gruntu odpowiadającą powierzchni reklamy
(miesięcznie)

1.6

inna działalność (rocznie)

20,00 zł
1,00 zł

za dzierżawę 1 m2 gruntu użytkowanego rolniczo
2.1

uprawa kwiatów, warzyw oraz rekreację (ogródki przydomowe) (rocznie)

2.2

prowadzenie gospodarstwa rolnego

0,10 zł

2.2.2

o powierzchni do 1ha (rocznie)

0,02 zł

2.2.3

o powierzchni powyżej 1ha (rocznie)

3,70 zł

minimalne dzienne stawki czynszu netto za dzierżawę gruntu zajętego pod działalność rozrywkową: cyrk, wesołe
miasteczko, lunapark
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