PODATKI I OPŁATY LOKALNE
na rok

2020

www.bip.um.lubaczow.pl
STAWKI PODATKOWE
zostały określone Uchwałą nr 164/XIV/2019 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości i wynoszą odpowiednio:
1.

od gruntów:
1.1
1.2
1.3

1.4

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
niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. 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 - od 1 m2 powierzchni

4,80 zł
0,26 zł

0,60 zł

od budynków lub ich części:
0,69 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.

0,82 zł

21,84 zł
11,00 zł
4,79 zł
5,72 zł
2%

4.1

za 2,5q żyta na 1 ha przeliczeniowy

146,15 zł

4.2

za 5g żyta na 1 ha fizyczny

292,30 zł

podatek leśny od 1 ha

42,7328 zł

Formularze podatkowe - dla spraw związanych z obowiązkiem podatkowym powstałym od 01.07.2019r. dostępne są na portalu
podatkowym pod adresem: http://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wysokość stawek podatkowych od środków transportowych na rok 2020 określa Uchwała nr 163/XIV/2019 Rady Miejskiej
w Lubaczowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


DT 1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych



DT1-A - załącznik do deklaracji DT1
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OPŁATA ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH - do 28.02.2020
Stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych za STYCZEŃ i LUTY 2020 zostały określone następującą uchwałą Rady Miejskiej:
Uchwała 48/IV/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r., w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
Miesięczna stawkę opłaty od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku zbierania odpadów komunalnych w
sposób SELEKTYWNY
Miesięczna stawkę opłaty od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku zbierania odpadów komunalnych w
sposób NIESELEKTYWNY

Pojemność pojemnika
Stawki za odpady
SEGREGOWANE
Stawki za odpady
NIESEGREGOWANE

14,50 zł
25,00 zł

10L

110L/120L

240L

1100L

7000L

22,00 zł

39,00 zł

75,00 zł

225,00 zł

990,00 zł

33,00 zł

58,00 zł

110,00 zł

335,00 zł

1.485,00 zł

OPŁATA ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH - od 01.03.2020
Stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych od MARCA do GRUDNIA 2020 zostały określone następującą uchwałą Rady Miejskiej:
Uchwała 218/XVII/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r., w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Miesięczna stawka opłaty od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku zbierania odpadów komunalnych w
sposób SELEKTYWNY
Miesięczna stawka opłaty podwyższonej przypadku nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób
selektywny.

26,00 zł
52,00 zł

W przypadku zamieszkiwania w zabudowie jednorodzinnej i kompostowania odpadów frakcji bio w przydomowym kompostowniku,
przysługuje zniżka w wysokości 1,00 zł od każdej zamieszkałej osoby.
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązująca od 01.03.2020r.

STAWKI OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI
Zostały wprowadzone Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie z siedzibą w Rzeszowie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów na okres 3 lat.
za 1 m3 dostarczanej wody dla wszystkich odbiorców

2,35 zł

za 1 m3 ścieków wprowadzanych do kanalizacji miejskiej

4,46 zł

Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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OPŁATA TARGOWA
1.

1.

Dzienna stawka opłaty targowej za 1 m 2 zajętej powierzchni (zł):
przy ul. Abp. E. Baziaka

3,64 zł

przy ul. Św. Anny i w pozostałych miejscach

1,82 zł

w czasie festynów, imprez, uroczystości, kiermaszów

2,08 zł

sprzedaż sezonowa na zewnątrz lokalu

0,62 zł

Dzienna stawka opłaty targowej na targowisku miejskim „Mój Rynek”
z ręki, kosza, skrzynki, wiadra

0,52 zł

za 1mb pod zadaszeniem

0,78 zł

za 1m2 zajętej powierzchni

0,52 zł

STAWKI OPŁAT ZA DZIERŻAWĘ GRUNTU
1.

2.

za dzierżawę 1 m2 gruntu użytkowanego nierolniczo:
lokalizacja garaży i budynków gospodarczych (rocznie)

1.2

działalność handlowa (miesięcznie)

9,86 zł

1.3

działalność usługowa i produkcyjna (miesięcznie)

7,39 zł

1.4

na cele składowe (miesięcznie)

0,49 zł

1.5

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

1.6

inna działalność (rocznie)

1,23 zł

1.7

pod miejsca parkingowe (miesięcznie)

2,32 zł

4.

24,61 zł

za dzierżawę 1 m2 gruntu użytkowanego rolniczo
2.1

3.

11,08 zł

1.1

prowadzenie gospodarstwa rolnego
0,20 zł

2.1.1

uprawa kwiatów, warzyw oraz rekreację (ogródki przydomowe)

2.1.2

o powierzchni do 1ha (rocznie)

0,037 zł

2.1.3

za każdy m2 powierzchni powyżej 1ha

0,026 zł

cele rozrywkowe
3.1

cyrk, zespoły rozrywkowe (za dzień)

381,65 zł

3.2

wesołe miasteczko (za dzień)

249,14 zł

targowisko miejskie „Mój Rynek”
4.1

boks handlowy za m2 (miesięcznie)

7,42 zł

4.2

lokal użytkowy za m2 (miesięcznie)

15,90 zł
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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

2.100,00 zł

OPŁATY „CMENTARNE”
Wysokość stawek opłat cmentarnych zostały określone uchwałami:
 Zarządzenie Nr 122/2012 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 17 maja 2012r., w sprawie ustalenia Regulaminu
Porządkowego Cmentarzy Komunalnych w Lubaczowie.
 Uchwała 627/XXXIII/2013 z dnia 28 maja 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wykup miejsc pod groby, czynności
pochówku, oraz za korzystanie z urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Lubaczowie.
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