WNIOSEK
KOMISJI RADY GMINY BOĆKI
w sprawie określenia propozycji wysokości stawek podatkowych na 2017 rok
Komisje Rady Gminy Boćki, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Komisja Rewizyjna i Komisja
ds. Promocji, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych na wspólnym posiedzeniu w dniu 28 października
2016 roku proponują przyjąć następujące założenia przy ustalaniu stawek podatkowych na 2017 rok:
1. Do naliczenia podatku leśnego przyjąć średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej
ceny drewna uzyskiwanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku w kwocie
191,01 zł za 1 m3 ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20
października 2016 roku tj. 42,02 zł za 1 ha powierzchni lasu w wieku powyżej 40 lat
2. Do naliczenia podatku rolnego przyjąć średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej
podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 ogłoszoną w komunikacie
Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 roku w kwocie 52,44 zł za 1dt. tj. 131,10 zł za 1 ha
przeliczeniowy
3. Stawki podatku od nieruchomości na rok 2017 proponuje się przyjąć w górnych granicach stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 roku ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra
Finansów z dnia 28 lipca 2016 roku (M.P. z 5 sierpnia 2016 r, poz. 779) to jest:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na
sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł od 1 m2 powierzchni;

sposób

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i
zbiorników sztucznych – 4,54 zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,47 zł od 1 m2 powierzchni;
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym 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, jeśli 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 – 2,98 zł od 1 m 2 powierzchni.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalnosci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalnosci gospodarczej - 22,66 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej;
c) zajetych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielejące tych świadczeń – 4,61 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej;
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,62 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
podatkach i opłatach lokalnych

o

4. Podatek od środków transportowych na 2017 rok:
1) aktualnie obowiązujące roczne stawki podatku od środków transportowych pozostawić w
wysokościach nie zmienionych
5. Opłatę targową na 2017 rok proponuje się pozostawić w wysokościach nie zmienionych.
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