STAWKI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH NA 2016 r.
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
1. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,84 zł od 1 m2 powierzchni,
2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior
i zbiorników sztucznych - 4,58 zł od 1 ha powierzchni,
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,21 zł od 1 m2 powierzchni.
4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) i położonych na terenach,
dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod
zabudowę mieszkaniowa, 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:
1) mieszkalnych - 0,63 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,01 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej, z tym, że:
a) od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie wynajmu pokoi gościnnych na podstawie wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej
Muszyna obejmującego okres od 1-go do 6-ciu miesięcy w roku podatkowym - 11,60 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - 10,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
z tym, że:
a) od budynków stanowiących zaplecze gospodarcze budynków mieszkalnych służących do
przechowania narzędzi i sprzętu ogrodniczego, pomieszczeń do przechowywania plonów
rolnych (stodoły, stajnie, obory, szopy itp.), za wyjątkiem budynków wykorzystywanych do
prowadzenia działalności gospodarczej - 6,07 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) od garaży wolnostojących - 7,41 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
3. Od budowli lub ich części:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 2% wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z tym że:
a) od basenów odkrytych wraz z infrastrukturą stanowiącą integralną całość technicznoużytkową - 0,1 % wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
OPŁATA TARGOWA
WYKAZ DZIENNYCH STAWEK OPŁATY TARGOWEJ OD SPRZEDAŻY DOKONYWANEJ NA
TARGOWISKACH NA TERENIE MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA
Miejsce sprzedaży
Dzienna stawka opłaty
Lp.
targowej
Forma sprzedaży
1

1.
2.

2

I. Place targowe
Sprzedaż ze stołów i lad - za każdy rozpoczęty metr bieżący
Sprzedaż z wózka, kosza, skrzynki, torby, namiotów itp. - za każdy
rozpoczęty metr bieżący

3

4,00 zł
3,00 zł

Sprzedaż z samochodów, przyczep, naczep:
− artykułów spożywczych,
− artykułów pozostałych.
Przy
równoczesnej
sprzedaży
artykułów
spożywczych
i pozostałych opłatę pobiera się wg stawek przewidzianych dla
towarów pozostałych
II. Poza placami targowymi
Sprzedaż z przyczepy campingowej
Sprzedaż w obiektach przeszklonych typu igloo: - za każdy
rozpoczęty m2 zajętej powierzchni
Sprzedaż w kioskach, przykryciach namiotowych, barakowozach,
obiektach kontenerowych, ze stołów i lad, z ziemi, stolika, gabloty,
wózka i innego urządzenia ruchomego - za każdy rozpoczęty m2
zajętej powierzchni
Sprzedaż z samochodów, przyczep, naczep:
− artykułów spożywczych,
− artykułów pozostałych.
Przy
równoczesnej
sprzedaży
artykułów
spożywczych
i pozostałych opłatę pobiera się wg stawek przewidzianych dla
towarów pozostałych

3.

4.
5.
6.

7.

18,00 zł
28,00 zł

19,00 zł
1,00 zł
4,00 zł

26,00 zł
36,00 zł

Dzienna stawka opłaty targowej nie może być wyższa od kwoty - 758,47 zł.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Lp.

Treść

Stawka

1.

2

3

I

II

III
IV

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej:
1) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie
681,00 zł
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
1 019,00 zł
3) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
1 360,00 zł
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż
12 ton i liczbie osi:
1) dwie osie
Oś jezdna
Inny system
z zawieszeniem
zawieszenia osi
pneumatycznym
a) nie mniej niż 12 ton i więcej
1 768,00 zł
1 904,00 zł
2) trzy osie
Oś jezdna
Inny system
z zawieszeniem
zawieszenia osi
pneumatycznym
a) nie mniej niż 12 ton i mniej niż 23 tony
2 176,00 zł
2 313,00 zł
b) nie mniej niż 23 tony i więcej
2 448,00 zł
2 586,00 zł
3) cztery osie i więcej
Oś jezdna z
Inny system
zawieszeniem
zawieszenia osi
pneumatycznym
a) nie mniej niż 12 tony i mniej niż 25 ton
2 312,00 zł
2 448,00 zł
b) nie mniej niż 25 ton i więcej
2 992,00 zł
3 100,42 zł
Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
1) od 3,5 tony i poniżej 12 ton
1 352,00 zł
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 i liczbie osi:
1) dwie osie
Oś jezdna z
Inny system
zawieszeniem
zawieszenia osi
pneumatycznym
a) nie mniej niż 12 ton i więcej
2 038,00 zł
2 396,41 zł

2) trzy osie i więcej

V

Oś jezdna
Inny system
z zawieszeniem
zawieszenia osi
pneumatycznym
a) do 36 ton włącznie
2 038,00 zł
2 396,41 zł
b) powyżej 36 ton
2 855,00 zł
3 100,42 zł
Przyczepy i naczepy (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
1) od 7 ton i poniżej 12 ton
408,00 zł
Przyczepy i naczepy (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowita równa lub wyższą niż 12 ton i liczbę osi:
1) jedna oś
Oś jezdna
Inny system
z zawieszeniem
zawieszenia osi
pneumatycznym
a) do 36 ton włącznie
543,00 zł
609,00 zł
b) powyżej 36 ton
624,00 zł
753,00 zł

VI

2) dwie osie

3)

VII

1)
2)
1)

2)
VIII
3)
4)

Oś jezdna
Inny system
z zawieszeniem
zawieszenia osi
pneumatycznym
a) nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton,
701,00 zł
754,00 zł
b) nie mniej niż 28 ton do 36 ton włącznie
1 122,00 zł
1 473,00 zł
c) powyżej 36 ton
1 529,00 zł
2 291,00 zł
trzy osie i więcej
Oś jezdna
Inny system
z zawieszeniem
zawieszenia osi
pneumatycznym
a) do 36 ton włącznie
1 088,00 zł
1 206,00 zł
b) powyżej 36 ton
1 360,00 zł
1 640,00 zł
Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
mniejsza niż 22 miejsc
1 019,00 zł
równej lub większej niż 22 miejsc
1 904,00 zł
Dla pojazdów określonych w pkt I, III, V, i VII posiadających katalizator lub
wyprodukowanych od 01.01.1999 r. stawki podatku określa się w wysokości:
od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
611,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
882,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
1 222,00 zł
od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu:
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton
1 222,00 zł
od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna
masę całkowitą:
a) od 7 ton i poniżej 12 ton
339,00 zł
od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy
a) mniejszej niż 22 miejsc
815,00 zł
b) równej lub większej niż 22 miejsc
1 834,00 zł

OPŁATA UZDROWISKOWA
Dzienna stawka opłaty uzdrowiskowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż jedną dobę
w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych wynosi odpowiednio
w miejscowościach:
a) Muszyna, Żegiestów, Złockie - 3,20 zł,
b) Andrzejówka, Milik, Szczawnik, Jastrzębik - 2,50 zł,
c) z tym, że od dzieci do lat 3, pobiera się stawkę - 1,00 zł.
OPŁATA MIEJSCOWA
Dzienna stawka opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż jedna dobę w celach
turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach wynosi:
a) Powroźnik, Leluchów, Wojkowa - 2,10 zł,
b) z tym, że od dzieci do lat 3, pobiera się stawkę - 1,00 zł.

