
                         STAWKI  PODATKOWE  W GMINIE KSIĄŻ WLKP. 

 

                                                              W 2014 ROKU 

                                                             

          Podatek od nieruchomości: 

          Od 1 stycznia 2014 roku obowiązują nowe stawki podatkowe  określone  

          Uchwałą Rady Miejskiej w Książu Wlkp. Nr XXXVI/233/2013 z dnia 

          28 października 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku  

          od  nieruchomości. 

          Deklaracje w sprawie podatku od nieruchomości osoby prawne są obowiązane 

          składać w terminie do 31 stycznia 2013 r., podatek od nieruchomości za miesiąc styczeń  

          2014 wpłacić do 31 stycznia 2014 r. 

          Podatek rolny: 

          Od 1 stycznia 2014 roku średnia cena skupu żyta  do celów wymiaru 

          podatku rolnego wynosi 69,28 za 1 dt ( Komunikat Prezesa GUS z dnia  

          18 października 2013 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za                 

          okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 r. 

          -   M.P.  z 2013 r. poz. 814). Rada Miejska w Książu Wlkp.   

Uchwałą Rady Miejskiej w Książu Wlkp. NR XXXVI/232/2013  z dnia 28 października 

2013 r. obniżyła średnią cenę skupu żyta                  

           Przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego do kwoty 57,50 zł za 1 dt.  
           1.Za 1 ha przeliczeniowy gruntów podlegających opodatkowaniu 

            podatkiem rolnym, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego – 

            równowartość  pieniężna wynosi 2,5 q  żyta  tj. 143,75 zł. 

            2.Za 1 ha fizyczny gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem 

             rolnym nie stanowiących gospodarstwa rolnego równowartość pieniężna 

             wynosi 5 q żyta tj. 287,50 zł 

            Podatek leśny: 

            W roku 2014 za stawka podatku za 1 ha lasów podlegających opodatkowaniu  

            podatkiem  leśnym wynosi 37,631 zł ( Komunikat Prezesa GUS z dnia 21października 

            2013 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według 

            średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy 

            kwartały 2013 r.  - M.P. z 2013 r. poz.828 )   

            Podatek od środków transportowych; 

 W roku 2014 obowiązują stawki podatkowe określone Uchwałą Nr XXXVI/234/2013 

Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 października 2013 r. 

            w sprawie  podatku od środków transportowych  na 2014 rok. 

            Podatnicy podatku od środków transportowych są obowiązani składać, do dnia  

            15 lutego każdego roku podatkowego, deklaracje na podatek od środków transportowych 

            Podatek od środków transportowych płatny jest bez wezwania, w dwóch ratach  

            proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach; 

            do 15 lutego 2014 roku – I rata   

            do 15 września 2014 roku II rata. 

            Opłata od posiadania psów; 

            W roku 2014 stawka roczna opłaty za posiadania psa podlegającego 

            opłacie nie zmieniła się i wynosi 26,00 zł. - Uchwała Nr XXXVI/235/2013  

Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 października 2013 roku w sprawie opłaty od 

            posiadania psów .   
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