
 

 

UCHWAŁA NR XXII/126/13 

RADY GMINY STARE BOGACZOWICE 

z dnia 15 listopada 2013 r. 

w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2014 . 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. 

z 2013r, poz 594 z późniejszymi zmianami/ art.5 ust.1 pkt. 1-3, art. 8, art.10, art.18a, art.19 pkt.1 lit.a oraz pkt.2 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991r, o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz.U z 2010 Nr 95, poz.613 

z późniejszymi zmianami/, art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym /Dz.U. z 2013, 

poz..465/, art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym / tekst jednolity Dz.U.z 2006r. Nr 136, 

poz.969 z późniejszymi zmianami/, Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 07.08.2013r w sprawie górnych 

granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r /M.P. poz. 724 /, Obwieszczenia Ministra 

Finansów z dnia 07.10.2013 r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących 

w 2014 r, /M.P. poz. 812 /, - Rada Gminy Stare Bogaczowice uchwala co następuje:  

§ 1. Określa się następujące stawki roczne podatku od nieruchomości:  

1. od gruntów:  

a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania 

w ewidencji gruntów i budynków - 0,83zł od 1m
2
 powierzchni  

b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,56zł od 1 ha 

powierzchni  

c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 

organizacje pożytku publicznego - 0,31zł od 1m
2
 powierzchni  

2. od budynków lub ich części  

a/ mieszkalnych - 0 ,70zł od 1m
2
 powierzchni użytkowej  

b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części 

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,50zł od 1m
2
 powierzchni użytkowej  

c/ zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,75zł 

od 1m
2
 powierzchni użytkowej  

d/ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 

zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,32zł od 1m
2
 powierzchni użytkowej  

e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 

organizacje pożytku publicznego - 6,84zł od 1m
2
 powierzchni użytkowej  

3. od budowli - 2% wartości /art.4,ust.1,pkt3/  
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§ 2. Ustala się następujące stawki roczne podatku od środków transportowych:  

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej12 

ton:  

a/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 718,00  

b/ powyżej 5,5tony do 9 ton włącznie - 1182,00  

c/ powyżej 9 ton - 1425,00  

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton  

Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita w tonach Stawka podatku 

w złotych  

Stawka podatku w złotych 

Nie mniej niż  mniej niż  oś jezdna /osie jezdne z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne  

inne systemy 

zawieszenia osi 

jezdnych 

-1  -2  -3  -4 

Dwie osie 

-12  -13  -1568  -1677 

-13  -14  -1624  -1735 

-14  -15  -1647  -1769 

-15  i  

więcej  

-1670  -1803 

Trzy osie 

-12  -17  -1681  -1825 

-17  -19  -1725  -1870 

-19  -21  -1748  -1915 

-21  -23  -1770  -1948 

-23  -25  -1791  -1983 

-25  i  

więcej  

-1815  -2016 

Cztery osie i więcej 

-12  -25  -1984  -2095 

-25  -27  -2062  -2341 

-27  -29  -2107  -2521 

-29  -31  -2163  -2771 

-31  i  

więcej  

-2142  -2746 

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 1655 zł  

4) Od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą i przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:  

-Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów : ciągnik siodłowy + naczepa, 

ciągnik balastowy + przyczepa / tony/  

-Stawka podatku w złotych 

Nie mniej niż  Mniej niż  Oś jezdna /osie jezdne z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne  

Inne systemy 

zawieszenia 
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-1  -2  -3  -4 

Dwie osie 

-12  -18  -965  -1781 

-18  -25  -1256  -1974 

-25  -31  -1324  -1952 

-31  i  

więcej  

-1606  -2171 

Trzy osie 

-12  -40  -1433  -1966 

-40  i  

więcej  

-1960  -2791 

5) Od przyczepy, naczepy , która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 

7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 

płatnika podatku rolnego 1420,00 zł  

6) Od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą 

lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 

płatnika podatku rolnego  

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu 

pojazdów: pojazd silnikowy + naczepa /przyczepa/ 

w tonach  

Stawka podatku w złotych 

Nie mniej niż  Mniej niż  Oś /osie jezdne/ z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym za 

równoważne  

Inne systemy 

zawieszenia 

-1  -2  -3  -4 

Jedna oś 

-12  -18  -797  -1525 

-18  -25  -854  -1570 

-25  i  

więcej  

-921  -1582 

Dwie osie 

-12  -28  -977  -1604 

-28  -33  -1044  -1616 

-33  -38  -1100  -1628 

-38  i  

więcej  

-1303  -1918 

Trzy osie 

-12  -38  -1229  -1734 

-38  i  

powyżej  

-1246  -2137 

7) Od autobusów  

a/ o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 - 1638 ,00zł  

b/ o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2087,00zł  

§ 3. 1. Opłata od posiadania psów w wysokości 17,00zł za 1 psa  

2. Opłata od posiadania psów jest płatna bez wezwania do 15 maja każdego roku lub w ciągu 14 dni od 

momentu wejścia w posiadanie psa.  
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3. Opłatę od posiadania psów uiszcza się w połowie stawki jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po 

30 czerwca roku podatkowego.  

4. Zwalnia się z opłaty od posiadania psa  

- psy pochodzące ze schroniska /na podstawie dokumentu/  

- psy przechwycone na terenie gminy przez Urząd Gminy 

§ 4. Ustala się pobór podatków: leśnego rolnego i od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów od 

osób fizycznych w drodze inkasa ustalając inkasentów we wsiach: Gostków Pani Mariola Frąckiewicz, Jabłów 

Pani Irena Skulska, Lubomin Pani Sylwia Naborczyk, Nowe Bogaczowice Pani Alicja Stępnik, Stare 

Bogaczowice Pan Andrzej Świteńki, Struga Pani Mirosława Skarżyńska Chwaliszów Pan Arkadiusz 

Karczmarz oraz Cieszów Pan Roman Trębacz. . Wysokość wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego leśnego 

i od nieruchomości wynosi 8% kwoty pobranego podatku. Wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty od 

posiadania psów wynosi 10 % kwoty pobranej opłaty. Inkasenci zobowiązani są do założenia ewidencji 

podatników posiadających psy.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 6. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni, od daty opublikowania.  

Przewodniczący Rady Gminy Stare Bogaczowice: 

J. Makosiej 
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