
PODATEK OD MERUCHOMOŚCI 
 

l.p Przedmiot podatku od nieruchomości w 2007 roku Stawka 
podatku 

1 Grunty  

- związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na 
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów budynków od 1 m2 
powierzchni, 

0,65zł 

- pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni 
wodnych od 1 ha powierzchni, 3,65zł 

 
 
 

- grunty pozostałe w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 
od 1 m2 powierzchni* ; 

0,25zł 

2 Budynki lub ich części :  
- mieszkalne od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

0,50zł 

- związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

17,50zł 

- zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej, 8,00zł 

- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej, 3,50zł 

 
 
 
 
 

- pozostałych w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 
powierzchni użytkowej* ; 

6,00zł 

3 Budowle - wg wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7. 2% 

Podstawowe pojęcia: 

Grunty i budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na 
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów budynków : to grunty i budynki , na 
których w rzeczywistości prowadzona jest działalność gospodarcza np. zajęte na sklepy, 
warsztaty, stolarnie i itp. (w tym przypadku stawka podatku wynosi 0,65 zł za 1 m2) 

- grunty pozostałe w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - to grunty nie sklasyfikowane jako 
użytki rolne i nie zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej (w tym przypadku 
stawka podatkowa wynosi 0,25 zł za 1m2 ) 

- budynki pozostałe - to np. wolno stojące garaże, murowane budynki gospodarcze 
położone na nieruchomości nie stanowiącej gospodarstwa rolnego (stawka podatku - 6,00 
zł za 1m2) 

 

 

 



(natomiast budynki gospodarcze położone na gruntach gospodarstwa rolnego, służące 
wyłącznie działalności rolniczej są zwolnione z podatku od nieruchomości) 

- budowle - np. place postojowe, parkingi, ogrodzenia, sieci techniczne, oczyszczalnie 
ścieków itp. Opodatkowanie budowli następuje tylko w przypadku prowadzenia 
działalności gospodarczej, jeżeli budowle te służą tej działalności. 
(podstawę  opodatkowania dla budowli  lub  ich  części  związanych  z  prowadzenie 
działalności gospodarczej -jest jej wartość) 

Podatnicy posiadający nieruchomości we współwłasności z innymi osobami ponoszą 
solidarną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe. Oznacza to , 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. 

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. 
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 można je  pobrać  ze  strony internetowej  Gminy Ole śnica 
http://www.olesnica.wroc.pl 

Podstawy prawne regulujące podatek od nieruchomości: 
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 

2002r. Nr 9, poz. 84, z późn. zm), 
- UCHWAŁA Nr 1/5/06 Rady Gminy Oleśnica z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Oleśnica. 
- UCHWAŁA Nr XXXII94/05 Rady Gminy Oleśnica z dnia 27 listopada 2006 roku 

w sprawie określenia wzorów formularza informacji o nieruchomościach i obiektach 
budowlanych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości. 

 

http://www.olesnica.wroc.pl


PODATEK ROLNY 

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 
(Oleśnica jest w I okręgu podatkowym). 
 
Dla gruntów gospodarstw rolnego za rok podatkowy od 1 ha przeliczeniowego podatek 
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 z dnia 17 października 2006r. średnia cena skupu żyta, którą przyjmuje się do 
obliczenia podatku rolnego na 2007 rok wynosi 35,52 za lq, a więc stawka podatku rolnego 
z 1 ha przeliczeniowego 2007 obniżona została do 31,70 za 1 q wynosiła - 79,25 zł. 

Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca 
z ewidencji gruntów i budynków pomnożona przez równowartość pieniężną 5q żyta, a więc 
stawka podatku rolnego w tym przypadku wyniesie w roku 2007 - 158,50 zł za lha fizyczny. 

Podatnikiem podatku rolnego są - osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, 
w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej. 
 
Terminy dla osób fizycznych 
Obowiązują cztery terminy płatności, które przypadają na dzień:   15  marca,  15  maja, 
15 września i 15 listopada roku podatkowego. 

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. pozosta łych 
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    Gminy    Oleśnica 
http://www.olesnica.wroc.pl 
 
Podstawy prawne : 

- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, 
poz. 431 z późn .zm.) 

- UCHWAŁA Nr XXX/l95/05 Rady Gminy Oleśnica z dnia 23 listopada 2005 roku 
w sprawie określenia   wzorów formularza informacji o gruntach oraz deklaracji na 
podatek rolny 

- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia17 października 2006r. w 
sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r.  (M.P. 
Nr 74, poz.745). 

- UCHWAŁA Nr I/4/2006 Rady Gminy Oleśnica z 27 listopada 2006r. w sprawie 
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku 
rolnego. 

http://www.olesnica.wroc.pl


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. 

Wysokość podatku leśnego w roku 2007 
 
Podatek leśny od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, 
obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 
trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS 
( z dnia 20.10.2006r. MP z 2006 r. Nr 74, poz. 746) średnia cena sprzedaży drewna, którą 
przyjmuje się do obliczenia podatku leśnego na 2007 rok wynosi 133,70 zł za 1 m3, co 
stanowi, że podatek z 1 ha fizycznego lasu w 2007 roku wyniesie 29,414 zł, natomiast za lasy 
ochronne stawka z 1 ha fizycznego obniżona jest o 50% i wynosi 14,707 zł. 

Ważne! 
Zwalnia się od podatku leśnego: 
• lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat, 
• lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, 
• użytki ekologiczne. 

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    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 XXX/193/05 Rady Gminy Oleśnica z dnia 23 listopada 2005 roku 
w sprawie określenia wzorów formularza informacji o lasach oraz deklaracji na 
podatek leśny. 

- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2006 r. w 
sprawie średniej  ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadle śnictwa za 
pierwsze trzy kwartały 2006 r. (M.P. Nr 74, poz746). 

http://www.olesnica.wroc.pl


PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Środki transportowe podlegający opodatkowaniu: 
-    samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 ton, 

ciągniki siodłowe i balastowe, przystosowane do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton, 
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, 
autobusy. 

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-l/A (wzory te ustalił Minister Finansów rozporządzeniem 
z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków 
transportowych - Dz. U. Nr 252, poz. 2523). 
Uchwała Nr XXXII 96/05 Rady Gminy Oleśnica z 23 listopada 2005r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych. Nowe rozporządzenie Ministra 
Finansów z dnia 9.02.2007r.(Dz. U. Nr 24,poz.48). 
 
Stawki podatkowe obowiązujące w 2007 roku 
Z uwagi na ilość stawek odsyłam Państwa do uchwały i do strony www.olesnica.wroc.pl 
 
Terminy płatności 
Terminy płatności przypadają na dzień 15 lutego i 15 września roku podatkowego. 
 
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 za łącznikiem DT-l/A w terminie 14 dni od 
dnia wystąpienia takich okoliczności. 

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

 

http://www.olesnica.wroc.pl
http://www.olesnica.wroc.pl


PODATEK OD POSIADANIA PSÓW 

Czwarty rok bez zmian stawek podatkowych 
Podatek od posiadania psów również od czterech nie jest zmienny i od jednego psa  
wg Uchwały Rady Gminy Oleśnicą wynosi 30,00 zł. 
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. 
 

OPŁATA TARGOWA 

Czwarty rok bez zmian stawek podatkowych 
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. 



 
INFORMACJE DODATKOWE 

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 24 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr 182,poz.l882), 
wypełniając odpowiednio pola od 01 do 13: 

Numer rachunku bankowego na który należy dokonywać wpłat podatków i opłat lokalnych Nr 
86 9584 0008 2001 0000 0954 0001 Bank Spółdzielczy w Oleśnicy 

• Od nie wpłaconego w terminie zobowiązania podatkowego pobiera się odsetki za zwłokę 
od dnia następnego po upływie terminu płatności w wysokości - 11% od kwoty zaległości 
w stosunku rocznym( stawka ta obowiązuje od 1.03.2006r - rozporządzenie Min.Fin. (Dz. 
U. Nr 19, poz.207) w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, 
a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach). Informację o 
wysokości odsetek od zaległości podatkowych można uzyskać w Referacie Finansowym 
pod numerem telefonu (071) 314 02 10 lub (071) 314 02 11. 

• Nie wpłacenie w terminie zobowiązanie pieniężne zostanie  ściągnięte przymusowo 
w myśl ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wraz z kosztami. 

• Od 1 stycznia 2006 roku - zgodnie z art. 63 ustawy - Ordynacja podatkowa, w brzmieniu 
nadanym art.l pkt 30 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja 
podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 143,poz.ll99), podstawy 
opodatkowania,    kwoty    podatków,    odsetki    za    zwłokę,    opłaty    prolongacyjnej, 
oprocentowanie nadpłat, oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom lub inkasentom 
zaokrągla się do pełnych złotych. 

• Nie zmieniają się zasady zaokrąglania przy opłacie skarbowej, miejscowej, targowej 
i administracyjnej. 

• Od 1 września 2005 roku - jeżeli wysokość należnych odsetek za zaległości podatkowe 
nie przekroczy kwoty 6,60 zł, wówczas odsetek nie pobiera się. 

 

Godziny pracy Urzędu Gminy Oleśnica ul. 11 Listopada 24 
Poniedziałek- Piątek od godz. 7.45 do godz. 15.45 

Kasa urzędu czynna codziennie w godz. od 8.30 do 14.00 


