
UCHWAŁA NR XXVI/142/2016
RADY GMINY CZARNY BÓR

z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 1 - 3, art. 8, art. 10, art. 12 b, art. 15, art. 19 pkt 1 
„a", 3 i art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 
716 ze zm.) oraz ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz.1777 ze 
zm.), w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek 
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M.P. z 2016 r., poz. 779) oraz Obwieszczeniem Ministra 
Rozwoju i Finansów z dnia 7 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 
obowiązujących w 2017 r. (M.P. z 2016 r., poz. 979) Rada Gminy Czarny Bór  uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok:

1) od gruntów:

a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na 
sposób zakwalifikowania  w ewidencji gruntów i budynków

0,89 zł
od 1 m2 powierzchni

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 2015 r. o rewitalizacji (tekst jedn. Dz.U. z 2015 
r., poz. 1777 ze zm.) 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

2,98 zł
od 1 m² powierzchni

2) od budynków lub ich części:

a/ mieszkalnych
0,75  zł

od 1 m2 powierzchni 
użytkowej

b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej

22,66 zł
od 1 m2 powierzchni 

użytkowej
c/ zajętych 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 udzielające tych 
świadczeń

4,61 zł
od 1 m2 powierzchni 

użytkowej
e/ 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.

§ 2. Ustala się stawki podatku od środków transportowych na 2017 rok w następującej wysokości:

1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a/ powyżej 3.5 tony do 5.5 ton włącznie 648,00 zł
b/ powyżej 5.5 tony do  9 ton  włącznie 1.248,00 zł
c/ powyżej 9 ton 1.497,00 zł
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2) Od samochodu  ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej  niż 12 ton:

Liczba osi
i dopuszczalna
masa całkowita

(w tonach)

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 13 862,00 1.039,00
13 14 1.039,00 1.208,00
14 15 1.208,00 1.350,00
15 1.350,00 1.869,00

Trzy osie
12 17 1.039,00 1.170,00
17
17

19 1.170,00 1.350,00
19 21 1.350,00

,00

1.538,00
21 23 1.538,00 1.869,00
23 25 1.869,00 2.681,00
25 1.869,00 2.681,00

Cztery osie i więcej
12 25 964,00 975,00
25 27 975,00 1.440,00
27 29 1.440,00 2.201,00
29 31 2.201,00 2.858,00
31 2.201,00 2.858,00

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     - 1.747,00 zł

4) Od ciągnika  siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą  lub 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
(w tonach)

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 18 285,00 430,00
18 25 473,00 741,00
25 31 839,00 1.289,00
31 1.902,00 2.209,00

Trzy osie i więcej
12 40 1.694,00 2.209,00
40 2.292,00 2.858,00

5) Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7  ton  
i poniżej  12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika  
podatku rolnego  -      1.497,00 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 podatnika 
podatku rolnego:
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Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd  

silnikowy
(w tonach)

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.
Jedna oś

12 18 144,00 221,00
18 25 237,00 423,00
25 423,00 745,00

Dwie osie
12 28 278,00 412,00
28 33 816,00 1.129,00
33 38 1.129,00 1.715,00
38 1.527,00 1.985,00

Trzy osie i więcej
12 38 899,00 1.172,00
38 1.259,00 1.593,00

7) Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

Ilość  miejsc do siedzenia Stawka  podatku
w złotych

1. 2.
a/ mniejszej niż 22 miejsca 1.686,00

b/ równej lub większej niż 22 miejsca 1.815,00
§ 3. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej:

1) Przy sprzedaży z pojazdu samochodowego, ciągnika, przyczepy 
w wysokości 10,00 zł

2) Przy sprzedaży z kosza, ręki, roweru, wózka ręcznego i wozu 
konnego 5,00 zł

Za zajęcie placu pod stoisko lub towar przeznaczony do sprzedaży niezależnie od branży 
lub rodzaju wykonywania czynności rzemieślniczych
a/ do 6 m2 12,00 zł

3)

b/ powyżej 6 m2 - 12,00 zł  i 2,00 zł za każdy kolejny metr kwadratowy,
nie więcej niż – 751,65 zł

§ 4. Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania psów  w  wysokości  - 10,00 zł od jednego psa.

§ 5. Uchwała podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych na tablicach ogłoszeń.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Bór.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą  od dnia 1 stycznia 2017 roku.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Czarny Bór

Sylwestra Beata Wawrzyniak
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UZASADNIENIE

Podstawą do ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych jest ustawa z dnia 12.01.1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 716 ze zm.) oraz
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych (M.P. z 2016 r., poz. 779).

Proponowane w uchwale stawki podatku od nieruchomości uległy obniżeniu o 0,8 %
w porównaniu do stawek obowiązujących w 2016 roku.

Wobec powyższego dokonano czynności technicznej polegającej na przeliczeniu górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych zgodnie ze wskaźnikiem.

Podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Wójt Gminy Czarny Bór

Adam Górecki
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