Podatek rolny
W 2016 r. podatek rolny wynosi:
134,3750 zł
268,75 zł

od 1 ha przeliczeniowego gruntów
od 1 ha gruntów fizycznych

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
1) dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na
podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów
oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
2) dla gruntów nie stanowiących gospodarstw rolnych – liczba hektarów fizycznych
wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
- od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w pkt 1 – równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
- od 1 ha gruntów fizycznych, o których mowa w pkt 2 – równowartość pieniężną 5 q żyta obliczone
według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
Podstawa prawna:
- Ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.)
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za
okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2016 r.
Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 19 października 2015r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta
za okres 11

kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2016 r

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013
r. poz. 1381, z późn. zm.) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11
poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 r. wynosi

kwartałów

53,75 zł za 1 dt.

Podatek leśny
W 2016 r. podatek leśny wynosi 42,1894 zł (od 1 ha).
1. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, z zastrzeżeniem ust. 3, równowartość
pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez
nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
2. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku
leśnego, o której mowa w ust. 1, ulega obniżeniu o 50%.
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 10 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465 z późn. zm.)
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży
drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r.

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 20 października 2015 r.
w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna
uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r.

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013
poz. 465) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna
uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r., wyniosła 191,77 zł za 1m3.

Podatek od środków transportowych na 2016 rok
Stawki podatku od środków transportowych pozostają na tym samym poziomie co w roku 2015
Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/102/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 listopada 2015 w sprawie
określenia wysokości podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień z tego podatku
podatek od środków transportowych za 2016 wynosi
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton,
w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej i jego wpływu na środowisko
stawka podatku (w złotych)
spełnia normy czystości spalin
Pozostałe
nie niższe niż EURO 2

dopuszczalna
masa całkowita
powyżej 3,5 t
do 5,5 t włącznie
powyżej 5,5 t
o 9,0 t włącznie
powyżej 9,0 t
i poniżej 12 t

560,00

630,00

1.000,00

1.050,00

1.160,00

1.260,00

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż
12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia
liczba osi
i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)
nie mniej
mniej niż
niż
1

2

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

stawka podatku ( w złotych )
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
3
Dwie osie
1.530,00
1.580,00
1.630,00
1.680,00
Trzy osie
1.680,00
1.730,00
1.840,00
1.890,00
1.940,00
2.000,00
Cztery osie i więcej
2.000,00
2.050,00
2.150,00
2.200,00
2.200,00

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4
1.580,00
1.630,00
1.680,00
1.730,00
1.730,00
1.790,00
1.890,00
1.940,00
2.000,00
2.050,00
2.050,00
2.150,00
2.200,00
2.560,00
2.570,00

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i
poniżej 12 ton
w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej i jego wpływu na środowisko
stawka podatku (w złotych)
dopuszczalna
masa całkowita

spełnia normy czystości spalin
nie niższe niż EURO 2

od 3,5t
i poniżej 12 t

1.420,00

pozostałe
1.470,00

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej
niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia
liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

1

2

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

stawka podatku ( w złotych)
oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym
za równoważne
3
Dwie osie
1.370,00
1.470,00
1.580,00
1.780,00
Trzy osie i więcej
1.680,00
1.810,00

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
4
1.470,00
1.580,00
1.680,00
2.030,00
1.810,00
2.660,00

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 430,00 zł

6) od przyczepy lub
naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w
zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia
liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa +
pojazd silnikowy (w tonach)

nie mniej niż

mniej niż

1

2

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

stawka podatku ( w złotych)
oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym
za równoważne

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

3

4

Jedna oś
420,00
720,00
740,00
Dwie osie
740,00
930,00
1.270,00
1.500,00
Trzy osie i więcej
1.020,00
1.420,00

440,00
750,00
850,00
750,00
1.270,00
1.450,00
1.900,00
1.420,00
1.920,00

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 22 miejsca
- 1.000,00 zł
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca
- 1.800,00 zł
II. Warunkiem ustalenia stawki, o której mowa rozdz. I pkt.1 i 3 jest dokument
poświadczający, że pojazd spełnia warunki normy czystości spalin.
III. Zwalnia się z podatku od środków transportowych:
1) autobusy szkolne w rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym

Podatek od nieruchomości na 2016 :
Stawki podatku od nieruchomości na 2016 rok
Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/101/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 listopada 2015r.,
Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na 2016 rok na terenie Gminy
Grodków:
1) od gruntów:
a)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,80 zł od 1 m2 powierzchni,

sposób

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i
zbiorników sztucznych 4,30 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,35 zł od 1 m2 powierzchni , z tym że:
- z akwenami wodnymi przeznaczonymi na tereny rekreacyjne związane z rekreacją
i wypoczynkiem 0,10 zł od 1 m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 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 – 3,00 zł od 1 m2
powierzchni
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 19,00 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym 10,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,45 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
z tym że :
- w przeszłości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym nie prowadzi się
działalności gospodarczej i nie zostały wynajęte lub wydzierżawione 2,90 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
3 ) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych,
w tym : w tym:

 od budowli służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowemu
odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków 0,35 % ich wartości. ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3  7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
4) Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz grunty, z wyjątkiem zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej:
a) zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,
b) zajęte na potrzeby bezpieczeństwa publicznego,
c) zajęte na potrzeby kultury fizycznej i sportu,
d) zajęte na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej.

