PODATKI I OPŁATY LOKALNE
na rok

2015

www.bip.um.lubaczow.pl
STAWKI PODATKOWE
zostały określone
Uchwała nr 10/III/2014 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości
i wynoszą odpowiednio:
1.

2.

od gruntów:
1.1

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni

0,79 zł

1.2

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni

4,58 zł

1.3

pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz
organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni

0,25 zł

od budynków lub ich części:
2.1

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
2.3
1m2 powierzchni użytkowej
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - od 1 m2
2.4
powierzchni użytkowej
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz
2.5
organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej
od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.5 ust.1 pkt. 3 i ust 3-7 Ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych
2.2

3.
4.

5.

0,66 zł

mieszkalnych - od 1m2 powierzchni użytkowej

21,00 zł
10,80 zł
4,70 zł
5,50 zł
2%

podatek rolny
4.1

za 2,5q żyta na 1 ha przeliczeniowy

153,4250 zł

4.2

za 5g żyta na 1 ha fizyczny

306,8500 zł

podatek leśny od 1 ha

41,5470 zł

Formularze podatkowe
•

IN 1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych;

•

IR 1 - Informacja o gruntach;

•

IL 1 - Informacja o lasach;

•

DN 1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości;

•

DR 1 - Deklaracja na podatek rolny;

•

DL 1 - Deklaracja na podatek leśny;

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wysokość stawek podatkowych od środków transportowych na rok 2015 określa uchwała nr 11/III/2014 Rady Miejskiej
w Lubaczowie.
•

DT 1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych

•

DT1-A - załącznik do deklaracji DT1
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OPŁATA ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych zostały określone następującą uchwałą Rady Miejskiej:
Uchwała 582/XXX/2013 z dnia 27 lutego 2013r., w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
stawki za pojemnik o określonej pojemności.
Rodzaj zabudowy

jednorodzinna

Ilość osób
Stawka za odpady segregowane

Pojemność pojemnika

•

do 3 osób

pow. 3 osób

do 3 osób

pow. 3 osób

10,50 zł

9,00 zł

10,00 zł

8,50 zł

16,00 zł

Stawki za odpady niesegregowane

Stawki za odpady
SEGREGOWANE
Stawki za odpady
NIESEGREGOWANE

wielorodzinna

15,00 zł

10L

110L/120L

240L

1100L

7000L

9,00 zł

18,00 zł

35,00 zł

105,00 zł

450,00 zł

11,00 zł

22,00 zł

43,00 zł

122,00 zł

5.410,00 zł

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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