Rodzaj
podatku / opłaty

STAWKI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH NA 2009 ROK
Stawka

Regulacja prawna

Podatek od nieruchomości

związanych z prowadzeniem działalności bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków - 0,71 zł od 1 m2 powierzchni
pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne - 3,72 zł od 1 ha powierzchni
Od gruntów pozostałych zakwalifikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi oznaczone symbloem „dr” 0,19 zł od 1 m2 powierzchni
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego - 0,25 zł od 1 m2 powierzchni
budynków mieszkalnych - 0,59 zł od 1m2 pow. użytkowej

Od
budynków
lub ich
części

lokali mieszkalnych - 0,59 zł od 1 m2 pow. użytkowej
UCHWAŁA NR XXV/281/08 Rady Gminy Zbrosławice
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części, zajęz dnia 26.11.2008 r. w sprawie ustalenia wysokości
tych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,00 zł od 1 m2 pow. użytkowej
stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
- 8,83 zł od 1 m2 pow. użytkowej
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
- 3,80 zł od 1 m2 pow. użytkowej
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego - 6,00 zł od 1 m2 pow. użytkowej
pozostałych zajętych na przechowywanie samochodu - 6,00 zł od 1 m2 pow. użytkowej

Od budowli
Podatek rolny

2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12.01.91 r. o podatkach
i opłatach lokalnych
139,50 zł od 1 hektara przeliczeniowego gruntów stanowiących gospodarstwo rolne
279,00 zł od 1 hektara fizycznego gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego
33,56 zł od 1 hektara grutnów leśnych sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako las

Podatek leśny
Opłata od
posiadania psów

16,78 zł dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

Informacja Rady Gminy Zbrosławice z dnia 26.11.2008 w sprawie
utrzymania średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2008 r. będącej podatawą do ustalenia stawki podatku
rolnego na 2009 rok
Informacja Rady Gminy Zbrosławice z dnia 26.11.2008 w sprawie
utrzymania średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według
średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy
kwartały w 2008r. będącej podstawą do ustalenia stawki podatku
leśnego na 2009 rok

Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy zaniechała pobierania opłaty od posiadania psów na 2009 rok
7 zł od osób dokonujących sprzedaży płodów rolnych

Opłata targowa
(stawki dzienne)

20 zł od osób dokonujących sprzedaży pozostałych artykułów zajmujących pow. handlową do 3 m2 włącznie

UCHWAŁA NR XXV/286/08 Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 26.11.2008 r. w sprawie ustalenia wysokości
25 zł od osób dokonujących sprzedaży pozostałych artykułów zajmujących pow. handlową powyżej
stawki opłaty targowej i zasad jej poboru na 2009 rok
3 do 6 m2 włącznie
45 zł od osób dokonujących sprzedaży pozostałych artykułów zajmujących pow. handlową powyżej 6 m2
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UCHWAŁA NR XXV/285/08 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 26.11.2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2009 rok
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