
Stawki podatku obowiązujące na terenie Gminy Ostrówek  w roku 2017  

PODATEK   ROLNY  
 

Podatek rolny dla gospodarstw rolnych 
131,10 zł /1 ha  
przeliczeniowy 

Podatek rolny dla gruntów niewchodzących w skład 
gospodarstwa rolnego 

262,20 zł /1 ha fizyczny 

PODATEK  LE ŚNY 
 

Podatek za 1  ha lasu  42,02  zł /1 ha 

PODATEK  OD  NIERUCHOMO ŚCI   
Podatek od gruntów:  

 
-związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez 
względu na  sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i 
budynków 

 

  0,70 zł / od 1 m2 

-pozostałych, w tym  zajętych na prowadzenie działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 

  0,26 zł/ od 1 m2 

Podatek od budynków lub ich części :  

- mieszkalnych 
  0,44 zł /od 1m2 pow. 
użytkowej 

-związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 

 od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na    

  prowadzenie działalności gospodarczej   

 16,00 zł / 1 m2 pow. 
użytkowej 

 -zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

  obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 

 5,62 zł / od 1m2 pow. 

 użytkowej 

 -związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w    

   rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego   

   przez organizacje pożytku publicznego 

 2,45 zł / od 1m2 pow. 

 użytkowej 

-pozostałych, w tym  zajętych na prowadzenie odpłatnej 

 statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 

 pożytku publicznego    

 4,04 zł/ od 1m2 pow. 

 użytkowej 

Podatek od budowli – 2 %  ich wartości 
 

Podatek od środków transportowych  

Stawki podatkowe dotyczące środków transportowych  na 2017r   

-   obowiązują stawki  z  2016 roku 



II. UCHWAŁY   PODATKOWE    

UCHWAŁY   PODATKOWE   

Obowiązujące uchwały  podatkowe   -  rok  podatkowy  2017 

1/ Uchwała Nr IX/58/2015 Rady Gminy Ostrówek z dnia  29 października  2015r  w sprawie 
określenia wysokości  stawek podatku od środków transportowych 

2/Uchwała Nr XVIII/123/2016  Rady Gminy Ostrówek z dnia 28 października 2016r  w 
sprawie  podatku od nieruchomości 

3/ Uchwała NR X/65/2015 Rady Gminy Ostrówek z dnia 2 grudnia 2015r. zmieniająca 
Uchwałę NR IX/57/2015 Rady Gminy Ostrówek z dnia 29 października 2015r.w sprawie 
podatku od nieruchomości. 

4/Uchwała Nr Xll/74/2011 Rady Gminy Ostrówek z dnia 25 listopada 2011r  w sprawie 
zwolnień w podatku od nieruchomości 

5/Uchwały Nr lX/66-68/2015 Rady Gminy Ostrówek z dnia 2  grudnia 2015r  w sprawie 
określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku 
rolnego ,podatku leśnego i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek 
leśny. 

 


