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Wprowadzenie 
SZANOWNI PAŃSTWO 

Pozwalam sobie przedstawić Państwu Informator pn. "Twoje Podatki dla Gminy Oleśnica w roku 
2003". Nikt z Was chyba nie lubi płacić podatków, choć są one ważnym i znaczącym źródłem 
wpływów budżetowych Gminy Oleśnica. Wpływy podatkowe pozwalają realizować zadania służące 
całej lokalnej społeczności.  

Każdy z nas czyni starania, aby w miarę posiadanych środków finansowych polepszyć warunki 
swojego życia. Nie inaczej jest w przypadku funkcjonowania gminy. Mamy wiele potrzeb. Dla ich 
zaspokojenia niezbędne są pieniądze zarówno z podatków jak i subwencji oraz dotacji i wpływów z 
majątku. Możliwość zaspokojenia potrzeb mieszkańców wiąże się także z koniecznością pozyskiwania 
środków pozabudżetowych na finansowanie zadań Gminy.  

Gospodarowanie budżetem domowym bądź budżetem firmy jest zbliżone do gospodarowania 
budżetem gminy, z tą tylko różnicą, że spoczywa na nas większa odpowiedzialność, bowiem 
gospodarowanie to dotyczy środków publicznych. 

Szanowni Państwo, osobiście czuję się odpowiedzialny za to co dzieje się w Gminie i dołożę 
wszelkich starań w celu poprawy wizerunku naszej Gminy oraz warunków życia jego mieszkańców. 

 
 

Wójt Gminy Oleśnica 
Andrzej Proszkowski 
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Podatek od nieruchomości 
ISTOTA ZMIAN I NOWOŚCI w tym tytule podatkowym to m.in.:  

Wprowadzenie słowniczka podstawowych pojęć niezbędnych do systematyki nieruchomości. 

Podstawowe pojęcia - słowniczek 

• budynek  - zgodnie z nową definicją - to obiekt budowlany,  który jest  trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, (zatem osoby, które nie prowadzą 
działalności gospodarczej a posiadają np. garaż , szopę  nie odpowiadające aktualnej definicji budynku  i płaciły 
podatek od nieruchomości winny złożyć organowi podatkowemu stosowną informację,  bowiem  może się zdarzyć , 
że w nowym stanie prawnym  nie  będą one opodatkowane),  

• budowla to obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie 
budowlane związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem (obie definicje odpowiadają przepisom prawa budowlanego).  

• budynki i budowle związane z działalnością gospodarczą  - są to  budynki  i budowle będące w posiadaniu 
przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, chyba że przedmiot 
opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych, 
brak możliwości wykorzystania budynków i budowli na potrzeby firmy musi mieć charakter trwały / dotyczy również 
gruntów/.  

Deklaracje podatkowe 

• osoby fizyczne obowiązane są do składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych na formularzu 
IN-1,  

• osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji 
Własności Rolnej Skarbu Państwa a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe obowiązane są składać deklaracje na podatek od nieruchomości na formularzu DN-1,  

• obowiązek składania informacji i deklaracji o których mowa wyżej dotyczy również tych którzy są zwolnieni z podatku 
od nieruchomości na mocy przepisów ustawy o podatkach   i opłatach lokalnych np.:  

o szkół wyższych, wyższych szkół zawodowych oraz wyższych szkół wojskowych  
o szkół, placówek, zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli oraz organów prowadzących te 

szkoły, placówek i zakładów, z tytułu zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomości,  
o placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk,  
o prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej,  
o jednostek badawczo-rozwojowych.  

UWAGA  - osoby fizyczne będące współwłaścicielami nieruchomości wraz z osobami prawnymi także obowiązane są do 
złożenia deklaracji. 

Podatek od nieruchomości - kto staje się podatnikiem -  osoby fizyczne, osoby prawne,  jednostki organizacyjne, w tym spó łki 
nieposiadające osobowości prawnej będące: 

• właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych (a w przypadku gdy przedmiot opodatkowania znajduje się w 
posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy ciąży na posiadaczu samoistnym),  

• posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,  
• wieczystymi użytkownikami gruntów,  
• posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność 

Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:  
o wynika z umowy zawartej z właścicielem,  Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu 

prawnego (najemcy i  dzierżawcy lokali użytkowych)     z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali 
mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,  

o jest bez tytułu prawnego. Obowiązek podatkowy dotyczący przedmiotów opodatkowania wchodzących w 
skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe - ciąży na jednostkach organizacyjnych Agencji W łasności Rolnej Skarbu 
Państwa i jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych faktycznie władających nieruchomościami lub 
obiektami budowlanymi,  

ponadto jeżeli: 
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• nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej 
podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich 
współwłaścicielach lub posiadaczach a jeżeli wyodrębniono własność lokali obowiązek podatkowy w zakresie podatku 
od nieruchomości od gruntu oraz części budynku stanowiących współwłasność ciąży na właścicielach lokali w 
zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do 
powierzchni użytkowej całego budynku  

UWAGA 

Odpowiedzialność solidarna za zobowiązania podatkowe oznacza, że wierzyciel (organ podatkowy) może żądać całości lub 
części  uiszczenia należnego podatku od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Uregulowanie 
zobowiązania przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych z obowiązku podatkowego. 

Stawki podatkowe  w 2003 roku wynoszą: 

1. od budynków lub ich części 
 
a)   mieszkalnych - 046 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 
b)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 1 m2 powierzchni użytkowej 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,50 zł od  
c)   zajętych na prowadzenie działalności użytkowej powierzchni gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym - 7,84 zł od 1 m2 
d)   zajętych na prowadzenie działalności użytkowej gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 
3,46 zł od 1 m2 powierzchni  
e)  pozostałych  - 5,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 

2. od budowli  - 2  %  ich wartości  
3. od gruntów: 

 
a)      związanych  z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji       
gruntów i budynków - 0,60 zł od 1 m2 powierzchni 
b)      pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne  retencyjne lub elektrownie wodne - 3,38 zł od 1 ha powierzchni 
c)      pozostałych - 0,20 zł od  1 m2  powierzchni  

Ważne! 

Podstawę opodatkowania dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: 

• stanowi wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku 
podatkowego, stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji w tym roku, niepomniejszoną o odpisy amortyzacyjne, a w 
przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego 
odpisu amortyzacyjnego,  

ale jeżeli 

• budowla jest przedmiotem leasingu i odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający,  w przypadku jej przejęcia 
przez właściciela, do celów określenia podstawy opodatkowania przyjmuje się wartość początkową przed zawarciem 
pierwszej umowy leasingu, zaktualizowaną i powiększoną o dokonanie ulepszenia oraz niepomniejszoną  o spłatę 
wartości początkowej,  

• od budowli lub jej części, nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych - podstawę opodatkowania stanowi ich wartość 
rynkowa określona przez podatnika.  

Terminy płatności - do kiedy można zapłacić podatek 

Terminy dla osób fizycznych 

Każdy z nas, kto ma np. dom, działkę , własne  mieszkanie czy garaż, otrzyma decyzję w sprawie wymiaru podatku od 
nieruchomości  na bieżący rok.. 

Dla osób fizycznych zobowiązanych do zapłaty przedmiotowego podatku niezmiennie od lat obowiązują cztery ustawowe 
terminy płatności, i przypadają one: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Ponieważ  15 marca i 
15 listopada  przypada na sobotę, terminem płatności I i IV raty podatku  będzie  odpowiednio 17 marca oraz 17 
listopada  2003 roku.  

Terminy dla osób prawnych 
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Natomiast osoby prawne, w terminie do 15 stycznia składają organowi podatkowemu deklarację DN-1 na podatek od 
nieruchomości na dany rok podatkowy i zgodnie z nią - bez wezwania - dokonują wpłat w ratach proporcjonalnych do czasu 
trwania obowiązku podatkowego w terminie do 15 każdego miesiąca na rachunek budżetu gminy. Jeżeli ostatni dzień terminu 
płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, terminem płatności jest następny dzień po dniu lub dniach 
wolnych od pracy. 

Kto i kiedy powinien poinformować urząd o zmianach dotyczących podatku 

Wszyscy u których powstał obowiązek podatkowy (nowi podatnicy) lub zaistniały zmiany mające wpływ na wysokość podatku 
od nieruchomości obowiązani są do składania  informacji na formularzu IN-1 (dot. osób fizycznych) bądź deklaracji na 
formularzu DN-1 (dot. pozostałych podatników) w terminie 14 dni od dnia wystąpienia takich okoliczności. 

Formularze informacji IN-1, deklaracji  DN-1  dostępne są, w Referacie Finansowym – pokój Nr 10, 11 lub można  je 
pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Oleśnica  http://www.olesnica.wroc.pl 

Przykłady  zdarzeń mających wpływ na wysokość zobowiązania: 

• gdy w swojej nieruchomości (dom, garaż, budynek gospodarczy) podatnik zdecyduje się  prowadzić działalność 
gospodarczą należy wziąć  pod uwagę, że wysokość podatku ulegnie zwiększeniu, gdyż od powierzchni 
wykorzystywanej na ww. cele   obowiązuje stawka  jak dla działalności gospodarczej tj. 16,22 zł  za 1m 2,  

• rozbudowa domu, wybudowanie nowych budynków lub zakup nieruchomości wpłynie na  wzrost  zobowiązania,   
• rozbiórka  lub  sprzedaż  nieruchomości  obniży zobowiązanie podatkowe.  

Dla zainteresowanych - podstawy prawne regulujące sprawy podatku od nieruchomości 

Podstawy prawne 

• Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op łatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84,  
Nr 200, poz.1683),  

• UCHWAŁA Nr 7/II/02 Rady Gminy Oleśnica z dnia 09 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na terenie Gminy Oleśnica.  

• UCHWAŁA Nr 215/XXXIX/01Rady Gminy Oleśnica z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia wzoru wykazu 
nieruchomości oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązującego na terenie Gminy Oleśnica 

 

Podatek rolny 
ISTOTA ZMIAN I NOWOŚCI w tym tytule podatkowym to m.in.: 

• od 1 stycznia 2003 roku  opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i 
budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione, zakrzewione na użytkach rolnych z wyjątkiem gruntów 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.  
Oznacza to, że podatek rolny zapłacą również podatnicy, którzy posiadają grunty o powierzchni nie 
przekraczającej 1 ha .  Do końca 2002 roku w przypadku posiadania gruntów   o powierzchni mniejszej od 1 ha ich 
właściciele byli opodatkowani innym podatkiem - podatkiem od nieruchomości.  

• osoby fizyczne obowiązane są do składania informacji o gruntach  na formularzu IR-1,  
• osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym, spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne 

Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych  obowiązane są 
składać do dnia 15 stycznia deklaracje na podatek rolny na formularzu DR-1,  

• obowiązek składania informacji i deklaracji o których mowa wyżej dotyczy również  podatników korzystających 
ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy o podatku rolnym np.:  

o szkół wyższych, wyższych szkół zawodowych oraz wyższych szkół wojskowych,  
o szkół, placówek, zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli - publicznych i niepublicznych 

oraz organów prowadzących te szkoły, placówek i zakładów z tytułu zarządu, użytkowania lub użytkowania 
wieczystego gruntów,  

o placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk 
 
a także podatników którzy posiadają np.: 

o użytki rolne klasy V, VI i VIz  oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych,  
o grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją - w roku, w którym uprawy zosta ły   

http://www.olesnica.wroc.pl
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o zniszczone wskutek robót drenarskich,  
o użytki ekologiczne  

UWAGA  - jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek 
organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny 
oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.  

Podatek rolny - kto staje się podatnikiem? - osoby fizyczne, osoby prawne,  jednostki organizacyjne, w tym spółki, 
nieposiadające osobowości prawnej, będące: 

• właścicielami gruntów (a jeżeli grunty znajdują się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy ciąży na 
posiadaczu samoistnym),  

• posiadaczami samoistnymi gruntów,  
• użytkownikami wieczystymi gruntów,  
• posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli 

posiadanie:  
o wynika z umowy zawartej z właścicielem,  Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu 

prawnego albo  
o jest bez tytułu prawnego z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu 

Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych: w tym przypadku podatnikami są odpowiednio 
jednostki organizacyjne Agencji W łasności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych  

ponadto jeżeli: 

• grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie 
do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, podatnikiem podatku jest dzierżawca,  

• grunty gospodarstwa rolnego zostały wniesione do spółdzielni produkcyjnej jako wkład gruntowy, podatnikiem 
podatku jest spółdzielnia produkcyjna,  

• grunty podlegające opodatkowaniu stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej 
podmiotów to stanowią odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym , a obowiązek podatkowy ciąży 
solidarnie na wszystkich współwłaścicielach (posiadaczach) ale jeżeli grunty te stanowią gospodarstwo rolne, 
obowiązek podatkowy ciąży na tej osobie będącej współwłaścicielem (posiadaczem), która to gospodarstwo prowadzi 
w całości.  

UWAGA: Odpowiedzialność solidarna za zobowiązania podatkowe oznacza, że wierzyciel (organ podatkowy) może żądać 
całości lub części  uiszczenia należnego podatku od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. 
Uregulowanie zobowiązania przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych z obowiązku podatkowego. 

Co to jest  gospodarstwo rolne? 

Obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione, zakrzewione 
na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na  

prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza - o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub   1 ha przeliczeniowy 
stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej w tym 
spółki nie posiadającej osobowości prawnej.  

Zasady ustalania podatku 

Dla gruntów gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie 
powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu 
podatkowego (Olesnica  jest w I okręgu podatkowym).  

Przykład obliczenia wysokości podatku rolnego od gruntów gospodarstw rolnych: 

Dane: 

Powierzchnia gruntów ornych - 5 ha 
Klasa - III a 
Okręg - I 
Przelicznik dla ww. klasy i okręgu - 1,65 
Średnia cena skupu żyta - 33,45 zł za 1 q 

Hektar  przeliczeniowy = powierzchnia gruntów x przelicznik = 5 ha  x 1,65 = 8,25 ha  
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Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha  przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość 
pieniężną 2,5 q żyta,   obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok 
podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS (MP z 2002 r. Nr 51, poz. 733) średnia cena  skupu żyta, którą przyjmuje się 
do obliczenia podatku rolnego  na 2003 rok  wynosi  33,45  za  1 q. 

Obliczenie: 

8,25 ha x równowartość pieniężna 2,5 q żyta = 8,25 ha x (2,5 q x 33,45 zł) = 689,90 zł 

Przykład obliczenia wysokości podatku rolnego od pozostałych gruntów: 

Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków 
pomnożona przez równowartość pieniężną 5 q żyta. 

Obliczenie: 

0,30 ha x równowartość pieniężna 5 q żyta =  0,30 ha x (5q x 33,45zł) = 50,20 zł 

Podatników podatku rolnego jest w naszym mieście ponad 700 osób fizycznych  i prawnych. 

Ważne!  

• poza podatkiem rolnym podatnicy tego podatku zobowiązani są do zapłaty podatku od nieruchomości za budynek 
mieszkalny.  

• Zwolnione natomiast z podatku od nieruchomości są budynki gospodarcze lub ich części:  
o służące działalności leśnej lub rybackiej,   
o położone na gruntach gospodarstw rolnych, s łużące wyłącznie działalności rolniczej,  
o zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej  

• Jeżeli zdecydujesz się prowadzić działalność gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna zapłacisz podatek od 
nieruchomości wg stawki odpowiedniej dla prowadzenia działalności gospodarczej.  

• Osoby fizyczne zobowiązane jednocześnie do zapłaty podatku rolnego i  podatku od nieruchomości lub podatku 
leśnego  - gdy przedmiot opodatkowania położony jest na terenie tej samej gminy - otrzymują decyzję, w której organ 
podatkowy ustala wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania 
pieniężnego.  

Terminy płatności - do kiedy można zapłacić podatek 

Terminy dla osób fizycznych 

Obowiązują cztery terminy płatności, które przypadają na dzień: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku 
podatkowego. Ponieważ  15 marzec  i 15 listopad przypada na sobotę, terminem płatności I  i  IV  raty podatku  będzie  
odpowiednio 17 marca i 17 listopada 2003 roku. 

Terminy dla osób prawnych 

Analogicznie jak w podatku od nieruchomości osoby prawne nie otrzymują decyzji i  w terminie do 15 stycznia składają 
organowi podatkowemu deklarację DR-1 na podatek rolny na  dany rok podatkowy i zgodnie z nią obliczony w deklaracji 
podatek obowiązane są wpłacać w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w  terminach 
wskazanych wyżej. 

Kto i kiedy powinien poinformować urząd o zmianach dotyczących podatku 

Wszyscy u których powstał obowiązek podatkowy (nowi podatnicy) lub zaistniały zmiany mające wpływ na wysokość podatku 
rolnego  obowiązani są do składania  informacji na formularzu IR-1 (dot. osób fizycznych) bądź deklaracji na formularz DR-1 
(dot. pozostałych podatników) w terminie 14 dni od dnia wystąpienia takich okoliczności. 

Formularze informacji IR-1, deklaracji  DR-1  dostępne są, w Referacie Finansowym – pokój Nr 10, 11 lub można  je 
pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Oleśnica  http://www.olesnica.wroc.pl 

 

Dla zainteresowanych - podstawy prawne regulujące sprawy podatku rolnego 

Podstawy prawne 

http://www.olesnica.wroc.pl


Strona 8 z 8 

• Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pó źniejszymi 
zmianami),  

• UCHWAŁA Nr 18/II/02 Rady Gminy Oleśnica z dnia 09 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularza 
informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny obowiązujących na terenie Gminy Oleśnica. 

• Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31.10.2002 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 
okres pierwszych trzech kwartałów 2002 roku  (MP z 2002 r.  z  Nr  51, poz. 733).        

•  

Podatek leśny 
Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej 
działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są  grunty  leśne sklasyfikowane w ewidencji 
gruntów i budynków jako lasy - Ls.  

ISTOTA ZMIAN  I   NOWOŚCI w tym tytule podatkowym to m.in.: 

• od 1 stycznia 2003 roku  podatek leśny uregulowany jest w odrębnym akcie prawnym  tj.  w ustawie  o podatku 
leśnym. Do końca 2002 roku uregulowania te zawarte  były w ustawie  o lasach,  

• podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach fizycznych, wynikająca z ewidencji 
gruntów i budynków (do końca 2002 roku podstawę stanowiła liczba hektarów przeliczeniowych),  

• osoby fizyczne obowiązane są do składania informacji o lasach  na formularzu IL-1,  
• osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów 

Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji W łasności Rolnej Skarbu Państwa obowiązane są składać do 
dnia 15 stycznia deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy na formularzu DL-1,  

• obowiązek składania informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny  dotyczy również  podatników 
korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym, np.:  

o szkół wyższych, wyższych szkół zawodowych oraz wyższych szkół wojskowych,  
o szkół, placówek, zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli - publicznych i niepublicznych 

oraz organów prowadzących te szkoły, placówek i zakładów odpowiednio z tytułu zarządu, użytkowania lub 
użytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych,  

o placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk  

UWAGA  - jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek 
organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny 
oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. 

Podatek leśny - kto staje się podatnikiem? - osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, 
nieposiadające osobowości prawnej, będące: 

• właścicielami  lasów (a jeżeli las znajduje się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy ciąży na posiadaczu 
samoistnym),  

• posiadaczami samoistnymi lasów,  
• użytkownikami wieczystymi lasów,  
• posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego  

ponadto, jeżeli 

• lasy pozostają w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz wchodzą w skład Zasobów 
Własności Rolnej Skarbu Państwa obowiązek podatkowy ciąży odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Agencji 
Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych,  

• las jest współwłasnością lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, stanowi odrębny przedmiot 
opodatkowania podatkiem leśnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub 
posiadaczach.  

UWAGA 

Odpowiedzialność solidarna za zobowiązania podatkowe oznacza, że wierzyciel (organ podatkowy) może żądać całości lub 
części  uiszczenia należnego podatku od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Uregulowanie 
zobowiązania przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych z obowiązku podatkowego. 

Jak obliczamy podatek? 

Podatek leśny od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna,  
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obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku 
poprzedzającego rok podatkowy.  Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS (MP z 2002 r. Nr 50, poz. 723) średnia cena  
sprzedaży drewna, którą przyjmuje się do obliczenia podatku leśnego na 2003 rok  wynosi  111,21 zł za  1 m3. 

Przykład obliczenia wysokości podatku leśnego:  

4 ha x  równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna (0,220 m3 x 111,21 zł) =  
4 ha x 24,4662 zł = 97,90 zł 

UWAGA  w przypadku:  

• lasów ochronnych,   
• lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych  

stawka podatku ulega obniżeniu o 50 %. 

Ważne! 

Zwalnia się od podatku leśnego:  

• lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat ,  
• lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków,  
• użytki ekologiczne.  

W podatku leśnym też możemy się spotkać z obowiązkiem zapłaty podatku od nieruchomości. Wystąpi on w przypadku gdy  
podatnik zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej, innej niż działalność leśna.  

Terminy płatności - do kiedy można zapłacić podatek 

Terminy dla osób fizycznych 

Dla osób fizycznych zobowiązanych do zapłaty przedmiotowego podatku niezmiennie od lat obowiązują cztery ustawowe 
terminy płatności, i przypadają one: 15 marca, 15 maja,  15 września i 15 listopada roku podatkowego. Ponieważ  15 marzec i 
15 listopad  przypada na sobotę, terminem płatności I i IV raty podatku  będzie  odpowiednio 17 marca oraz 17 
listopada  2003 roku.  

Terminy dla osób prawnych 

Natomiast pozostali podatnicy, w terminie do 15 stycznia sk ładają organowi podatkowemu deklarację DL-1 na podatek leśny na 
dany rok podatkowy i zgodnie z nią - bez wezwania - dokonują wpłat w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku 
podatkowego w terminie do 15 każdego miesiąca na rachunek budżetu gminy. Jeżeli ostatni dzień terminu płatności przypada 
na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, terminem płatności jest następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

Kto i kiedy powinien poinformować urząd o zmianach dotyczących podatku  

Wszyscy u których powstał obowiązek podatkowy (nowi podatnicy) lub zaistniały zmiany mające wpływ na wysokość podatku 
leśnego  obowiązani są do składania  informacji na formularzu IL-1 (dot. osób fizycznych) bądź deklaracji na formularzu DL-1 
(dot. pozostałych podatników) w terminie 14 dni od dnia wystąpienia takich okoliczności. 

Formularze informacji IL-1, deklaracji  DL-1  dostępne są, w Referacie Finansowym – pokój Nr 10, 11 lub można  je 
pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Oleśnica  http://www.olesnica.wroc.pl 

Podstawy prawne 

• Ustawa z dnia 30 października 2002 r. roku o podatku leśnym  (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682),  
• UCHWAŁA Nr 19/II/02 Rady Gminy Oleśnica z dnia 09 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzoru formularza 

informacji o pozostałych podatnikach - załącznika do formularzy informacji o gruntach, o lasach, o nieruchomościach i 
obiektach budowlanych oraz formularzy deklaracji na podatek rolny, na podatek leśny, na podatek od nieruchomości 
obowiązującego na terenie Gminy Oleśnica. 

• Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2002 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży 
drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2002 r. (MP  z 2002 r.  Nr 50, poz.723).    

http://www.olesnica.wroc.pl
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Podatek od środków transportowych 
Które środki transportowe  podlegają opodatkowaniu?  

1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 ton,  
2. ciągniki siodłowe i balastowe, przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 

całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton,  
3. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton  z 

wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,  
4. autobusy  

NOWOŚCI 

• podatnicy niniejszego podatku są obowiązani składać w terminie do dnia 15 lutego deklaracje na podatek od środków 
transportowych na dany rok podatkowy sporządzone na formularzu  DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A (wzory te 
ustalił Minister Finansów rozporządzeniem  z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od 
środków transportowych - Dz.U. Nr 234, poz. 1969).  

Podatek od środków transportowych - kto staje się podatnikiem? - osoby fizyczne i osoby prawne, które: 

• są  właścicielami  środków transportowych  

ponadto jeżeli: 

• środek transportowy jest zarejestrowany na jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej - jednostka 
ta zgodnie z ustawą traktowana jest jak właściciel i na niej ciąży obowiązek podatkowy,  

• środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy 
ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach  

UWAGA 

Odpowiedzialność solidarna za zobowiązania podatkowe oznacza, że wierzyciel (organ podatkowy) może żądać całości lub 
części  uiszczenia należnego podatku od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Uregulowanie 
zobowiązania przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych z obowiązku podatkowego. 

Ważne!   

W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub 
jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. 

Jeżeli  współwłaściciel który jest wpisany na pierwszej stronie dowodu rejestracyjnego, ma sta łe miejsce zamieszkania w innej 
gminie np. w Bierutowie to podatek należy wpłacić na rachunek tej gminy. 

Podatników podatku od środków transportowych -  osób prawnych jest w naszym mieście blisko 600. 

Stawki podatkowe obowiązujące w 2003 roku są takie same jak w 2002 r.  i wynoszą: 

1) Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 ton i poniżej 12 ton : 
  Rok produkcji powyżej 1999 Rok produkcji do 1999 

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie, 408zł 612zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie, 816zł 1008zł 
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton. 1008zł 1200zł 

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej  pojazdu równej lub wyższej niż  
12 ton : 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita  
(w tonach)  

nie mniej niż mniej niż 
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 
równoważne 

Inny system 
zawieszenia osi 

jezdnych 

2) 
 
 
 
 
 

Dwie osie 
a) 12 14 132zł 348zł 
b) 14  480zł 1104zł 
 Trzy osie 

c) 12 19 216zł 456zł 



Strona 11 z 11 

d) 19 23 576zł 912zł 
e) 23  888zł 1368zł 

Cztery osie i więcej 
12 27 588zł 912zł 

 
f) 
g) 27  1440zł 2136zł 
3) Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 

całkowitej zespołu pojazdów od 3,5ton do poniżej 12 ton : 
  Rok produkcji powyżej 1999 Rok produkcji do 1999 
 od 3,5ton do poniżej 12 ton 1200zł 1404zł 

Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton : 

Liczba osi i dopuszczalna masa ca łkowita zespołu 
pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik 

balastowy + przyczepa   
(w tonach) 

 

nie mniej niż mniej niż 
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 
równoważne 

Inny system 
zawieszenia osi 

jezdnych 

4) 

Dwie osie 
a) 12 25 240zł 420zł 
b) 25  1236zł 1692zł 
 Trzy osie 

12 40 1092zł 1512zł c) 
d) 40  1512zł 2220zł 
5) Przyczepy i naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 

ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego : 
  Rok produkcji powyżej 1999 Rok produkcji do 1999 
 od 7 ton i poniżej 12 ton, 1008zł 1200zł 

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
równą lub wyższej niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego : 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu: 
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)  

nie mniej niż mniej niż 
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 
równoważne 

Inny system 
zawieszenia osi 

jezdnych 

6) 

Jedna oś 
a) 12 25 156zł 288zł 
b) 25  288zł 492zł 
 Dwie osie 

c) 12 33 540zł 744zł 
d) 33  1008zł 1488zł 

Trzy osie 
12 38 600zł 828zł 

 
e) 
f) 38  828zł 1128zł 
7) Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia : 
  Rok produkcji powyżej 1999 Rok produkcji do 1999 

a) mniejszej niż 30 miejsc, 1200zł 1308zł 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc. 1572zł 1776zł 

Terminy płatności 

Terminy płatności  przypadają na dzień 15 lutego i 15 września roku podatkowego. Ponieważ  15 lutego  przypada na sobotę, 
terminem płatności I raty podatku  będzie  17 lutego 2003 roku. 

Kto i kiedy powinien poinformować urząd o zmianach dotyczących podatku 

Wszyscy u których powstał obowiązek podatkowy (nowi podatnicy) lub zaistniały zmiany mające wpływ na wysokość podatku 
od środków transportowych  obowiązani są do składania  informacji na formularzu  deklaracji DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A 
w terminie 14 dni od  dnia wystąpienia takich okoliczności. 

Formularze deklaracji  DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A dostępne są, w Referacie Finansowym – pokój Nr 10, 11 lub 
można  je pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Oleśnica  http://www.olesnica.wroc.pl 

 

Dla zainteresowanych - podstawy prawne regulujące sprawy podatku od środków transportowych  

Podstawy prawne  

http://www.olesnica.wroc.pl
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• Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op łatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, 
Nr 200, poz. 1683),  

• rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków 
transportowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 234, poz. 1969),  

• UCHWAŁA Nr 14/II/02 Rady Gminy Oleśnica  z dnia 9 grudnia 2002r.  w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych na terenie Gminy Oleśnica. 

 

Podatek od posiadania psów 
Zobowiązanymi do uregulowania  podatku są osoby fizyczne - właściciele psów. 

Podatek od jednego psa wynosi 30,00zł  ( w roku 2002 -37,19zł) i płatny jest : 

1.Podatek od posiadania psów płatny jest z góry, bez wezwania, w terminie do dnia 15 maja każdego roku 
podatkowego, lub w ciągu dwóch tygodni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku. 
2. Podatek pobiera się w wysokości połowy stawki, jeżeli okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku 
powstały w drugim półroczu roku podatkowego 

ZWOLNIENIA PODATKOWE 

Podatku nie zapłacą  podatnicy : 

• którzy ukończyli 65 lat (zwolnienie obejmuje  jednego psa),  
• posiadający psy utrzymywane w celu pilnowania gospodarstw rolnych - po dwa na każde gospodarstwo,  
• z tytułu posiadania psów będących pomocą dla osób niepełnosprawnych (niewidomych, głuchoniemych, 

niedołężnych),  

Zwolnienia wprowadzone uchwałą Rady Gminy : 

Podatku od posiadania psów nie pobiera się: 
1) od psów utrzymywanych w gospodarstwie domowym - od jednego psa, 
2) od psów znajdujących się w schroniskach dla zwierząt. 

Ważne  

Podatek płatny jest bez wezwania do kasy lub na rachunek bankowy. 

Dla zainteresowanych - podstawy prawne regulujące sprawy podatku od posiadania psów  

Podstawy prawne 

• Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op łatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, 
Nr 200, poz. 1683),  

• UCHWAŁA Nr 10/II/02 Rady Gminy Oleśnica z dnia 09 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek 
podatku od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminu p łatności tego podatku na terenie Gminy 
Oleśnica 

• UCHWAŁA Nr 11/II/02 Rady Gminy Oleśnica z dnia 09 grudnia 2002 roku w sprawie zwolnienia z podatku od 
posiadania psów na terenie Gminy Oleśnica. 

Opłata targowa 
Pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, 
dokonujących sprzedaży na targowiskach. 

Co to są targowiska? 

To wszelkie miejsca w których prowadzony jest handel.  
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NOWOŚĆ 

• Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub częściach budynków, z wyjątkiem targowisk 
poda dachem oraz hal używanych do targów aukcji i wystaw.  

Ważne! 

Podatnicy podatku od nieruchomości, w których odbywa się sprzedaż nie płacą opłaty targowej. 

Ile zapłacimy w 2003 roku? 

Maksymalna stawka opłaty określona ustawowo na 2003 rok wynosi 575,86 zł dziennie. 

Dzienna stawka opłaty targowe na terenie Gminy Oleśnica za dokonywanie sprzedaży na targowiskach  wynosi -30,00zł  
Ustalenie i pobór opłaty targowej następuje z chwilą stwierdzenia dokonywania sprzedaży. 

Opłacie targowej nie podlega dokonywanie sprzedaży płodów runa leśnego w stanie nieprzerobionym. 

Dla zainteresowanych - podstawy prawne regulujące sprawy opłaty targowej 

Podstawy prawne 

• Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku  o podatkach i op łatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z 
późniejszymi zmianami),  

• UCHWAŁA Nr 12/II/02 Rady Gminy Oleśnica z dnia 09 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości stawki opłaty 
targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty na terenie Gminy Oleśnica. 

• UCHWAŁA Nr 12/II/02 Rady Gminy Oleśnica z dnia 09 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości stawki opłaty 
targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty na terenie Gminy Oleśnica. 

Opłata administracyjna 
Do grupy opłat lokalnych należy także opłata administracyjna. Maksymalna ustawowo określona stawka tej opłaty  na 2003 r. 
wynosi 192,15 zł. 

Opłata administracyjna pobierana jest za czynności urzędowe wykonywane przez organy gminy – wójt gminy  - jeżeli czynności 
te nie są objęte przepisami o opłacie skarbowej pod warunkiem, że Rada Gminy podejmie stosowną uchwałę. 

W gminie Oleśnica obowiązują następujące opłaty : 

1) za sporządzenie testamentu w trybie art. 951 Kodeksu Cywilnego, 
 100zł 

2) za wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Oleśnica, 
 

 
30zł 

 
3) za sporządzenie wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Oleśnica. 60zł 

 

Dla zainteresowanych - podstawy prawne regulujące sprawy opłaty administracyjnej 

Podstawy prawne 

• Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku  o podatkach i op łatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 zm: Nr 200, 
poz. 1683),  

• UCHWAŁA  Nr 5/II/02 Rady Gminy Oleśnica z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie wprowadzenia oraz określenia 
wysokości stawek opłaty administracyjnej, zasad ustalania i poboru oraz terminu p łatności tej opłaty na terenie Gminy 
Oleśnica 

Opłata skarbowa 
Katalog czynności urzędowych podlegających i zwolnionych z przedmiotowej opłaty określa ustawa o  opłacie skarbowej.  
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Niniejszej opłacie podlegają: 

• podania (żądania, odwołania, zażalenia) i załączniki od podań  
• czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego  
• zaświadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego  
• zezwolenia (pozwolenia, koncesje) wydawane na wniosek zainteresowanego  
• dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy)  
• weksle  

Najczęściej powtarzające się czynności związane są z przyjmowaniem podań -  w tym przypadku opłata skarbowa wynosi 5 zł 
natomiast od załączników do podań 0,50 zł. 

Ważne! 

Od 1 stycznia 2003 roku: 

• nie pobiera się opłaty skarbowej od dokumentów przewozowych,  
• opłata skarbowa pobierana jest od dokumentów zawierających oświadczenie woli poręczyciela  

Podatnicy zwolnieni są z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej m.in. w przypadku: 

• gdy wniosek dotyczy umorzenia należności do której mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej,  
• gdy podanie dotyczy odroczenia terminu płatności podatku rolnego, leśnego czy też od nieruchomości na okres do 6 

miesięcy.  

Dla zainteresowanych - podstawy prawne regulujące sprawy opłaty skarbowej 

Podstawy prawne 

• Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej (Dz.U z 2000 r., Nr 86, poz. 960 ze  zm.),   
• rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 r.  w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty 

skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty (Dz.U. z 2000 r., Nr 110, poz. 1176 ze zm.).  

 

Ulgi i zwolnienia podatkowe 
ULGI INDYWIDUALNE 

Ulgi ze sfery uznania administracyjnego 

Obowiązkiem każdego z nas jest opłacenie podatku w ustawowym terminie. Jednakże może się zdarzyć  ze znajdziesz się w 
sytuacji szczególnej, losowej która uniemożliwi ci dopełnienie  tego obowiązku.  

Ustawa Ordynacja podatkowa daje w takich przypadkach każdemu podatnikowi  prawo wystąpienia do organu podatkowego tj. 
do Wójta Gminy z wnioskiem o ulgę  w zakresie: 

• odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty,  
• odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty  zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,  
• umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.  

Od 1 stycznia 2001 wszyscy podatnicy ubiegający się o ulgę - będący przedsiębiorcami - zobowiązani są do składania organowi 
podatkowemu dodatkowych informacji zgodnie z ustawą o warunkach dopuszczalności i nadzorowania pomocy publicznej dla 
przedsiębiorców / Dz.U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1177/. Winna ona zawierać dane dotyczące wartości otrzymanej pomocy jej 
formach i przeznaczeniu za okres trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy. Do czasu 
przekazania przez przedsiębiorcę tych informacji nie wszczyna się postępowania w sprawie udzielenia pomocy.  

Pełną informację co do wymaganych dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia wniosku uzyskają Państwo  w 
Referacie Finansowym pokój 10, gdzie można pobrać "Kartę Informacyjną" jak i wzory wniosków w sprawie ulg.  
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UWAGA!  

• we wszystkich wymienionych ustawach podatkowych zawarte są zwolnienia i ulgi ustawowe.  Z uwagi na ich szeroki 
katalog  nie zostały one w pełni wymienione w niniejszym informatorze.  

• zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw (Dz.U. Nr 214, poz. 1806) od 1 stycznia 2003 roku Wójt Gminy sporządza wykaz podatników będących  
przedsiębiorcami, którym umorzył zaległości podatkowe  z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatników podatku 
rolnego  i leśnego, którym umorzył zaległości podatkowe w kwocie wyższej  niż 100,- zł.  W wykazie umieszczone 
będzie  imię i nazwisko /nazwa/ podatnika, wysokość umorzonej kwoty oraz przyczyny umorzenia. Powyższe dane 
indywidualne, zamieszczane będą po  uprawomocnieniu się decyzji w sprawie umorzenia. Informacje powyższe 
publikowane będą - na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Oleśnica  Informacje dodatkowe 

 

Spodziewane dochody podatkowe z tytułu przedstawionych w niniejszym informatorze podatków i 
opłat wyniosą : 

75615   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 1 968 626 
    podatku od czynności cywilnoprawnych oraz   
    podatków i opłat lokalnych od osób prawnych    
    i innych jednostek organizacyjnych   

  031  - podatek od nieruchomości 1 809 426 
  032  - podatek rolny  22 000 
  033  - podatek leśny  68 000 
  034  - podatek od środków transportowych 50 000 
  050  - podatek od czynności cywilnoprawnych 18 000 
  091  - odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat 1 200 

75616   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , 2 448 113 
    podatku od spadków i darowizn,podatku    
    od czynności cywilnoprawnych oraz podatków   
    i opłat lokalnych od osób fizycznych   

  031  - podatek od nieruchomości 1 150 000 
  032  - podatek rolny  1 005 000 
  033  - podatek leśny  560 
  034  - podatek od środków transportowych 140 000 
  036  - podatek od spadków 13 000 
       i darowizn   

  037  - podatek od posiadania psów 600 
  045  - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności 9 400 
       Urzędowe   
  050  - podatek od czynności 80 000 
       Cywilnoprawnych   
  091  - odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat 49 553 

Dane z UCHWAŁY Nr IV/39/03 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 marca 2003roku w sprawie budżetu gminy na rok 2003. 

 

W przypadku niemożności wywiązania się z obowiązku podatkowego w podanych  w niniejszym informatorze terminach każdy z 
Państwa   może wystąpić z wnioskiem o umożliwienie zapłaty podatku bądź zaległości w dogodnym dla siebie terminie 
(odroczenie płatności) lub ratach. Pozwala to na uniknięcie dochodzenia należności podatkowych w drodze egzekucji 
administracyjnej. Jeżeli postępowanie egzekucyjne zostało już wszczęte, złożenie przez Państwa wniosku o którym mowa 
wyżej,  skutkuje zawieszeniem tego postępowania.  
Ponadto przepisy Ordynacji podatkowej przewidują również inną niż zapłata podatku formę uregulowania zobowiązań 
podatkowych. Zobowiązanie może bowiem zostać wygaszone poprzez przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych 
na rzecz gminy.   
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Wpłat można dokonać: 

Podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny, podatek od  środków transportowych można dokonać na rachunek budżetu 
gminy .Wpłatę gotówką oraz polecenie przelewu na rachunek organu podatkowego należy dokonać na formularzu „PODATKI” 
według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 września 2001r. (Dz.U. Nr 105, poz. 1146 z póź. zm),  
wypełniając odpowiednio pola od 01 do 13 ( teksty niektórych pól ): 

Numer pola 01-02. URZĄD GMINY OLEŚNICA, UL.11 LISTOPADA 24, 56-400 OLEŚNICA ; 
Numer pola 03.  95840008 - 954 - 36000 - 110 ;  
Numer pola 11. 03R01 lub 03R02 lub 03R03 lub 03R04 (Rok; R-rata,1-4 kolejna rata) lub 03R (cały rok) 
Numer pola 12. ŁZP lub PR lub PL lub PN  

(ŁZP-łaczne zobowiązanie pieniężne; PN-podatek rolny ;PL-podatek leśny; PN-podatek od nier.) 
Numer pola 13. DEC. ŁZP lub DEC.PR. lub DEC.PL lub DEC.PN. oraz Nr konta (10 cyfrowy) z decyzji  

Opłatę skarbową do kwoty 100 zł uiszcza się w znakach opłaty skarbowej (z wyjątkiem weksli - tu maksymalna opłata 
dokonywana w znakach opłaty skarbowej wynosi 5 zł), a powyżej tej kwoty poprzez wpłatę gotówkową  w kasach urzędu lub 
przelewem bankowym na konto wskazane wyżej. 

 
 
 

Godziny pracy Urzędu Gminy Oleśnica 
poniedziałek - piatek od godz. 745 do godz. 1545  

Referat Finansowy  pokoje Nr 10, 11,19,20 
Kasa pokój Nr 9 czynna od godz. 930 do godz. 1400 
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Zakończenie 

 

SZANOWNI  PAŃSTWO 

Wyrażam nadzieję, że przedstawiony na wstępie cel i wydania niniejszego  informatora przybliżyły 
Państwu tematykę dotyczącą podatków gminy w 2003 roku,  które stanowią tak ważny element 
dochodów budżetowych naszej gminy. 

Pragnę także zapewnić, że podległe mi służby zawsze są do Państwa dyspozycji we wszystkich 
sprawach związanych z realizacją obowiązków podatkowych. 

 
Wójt Gminy Oleśnica 
Andrzej Proszkowski 


