
PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r. 

 
Uchwały określające wysokość stawek podatkowych i opłat lokalnych 

zamieszczone są na stronie internetowej, pod adresem www.bip.gminaterespol.pl w 

zakładce – Uchwały Rady Gminy/2012.  

 
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 

 
1) od  gruntów: 

 a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób    

   zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,88 zł od 1 m 
2
 powierzchni, 

 b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  

    – 4,51 zł od 1 ha powierzchni, 

 c/  zajętych oraz przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe – 0,23 zł od 1 m
2 
   

      powierzchni, 

d/  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,45 zł od 1 m
2
 powierzchni; 

2)  od budynków lub ich części: 

    a/  mieszkalnych – 0,69 zł od 1 m
2
 powierzchni użytkowej, 

           b/  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 

22,82 zł od 1 m
2
 powierzchni użytkowej,  

c/  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym                       

materiałem  siewnym – 10,65 zł od 1 m
2
 powierzchni użytkowej, 

 d/  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń    

 zdrowotnych – 4,63 zł od 1 m
2
 powierzchni użytkowej, 

    e/   od stodół, budynków inwentarskich, które były związane z gospodarstwem rolnym a 

 nie są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – 3,80 zł od 1 m
2
 powierzchni 

 użytkowej, 

 f/  od garaży i budynków gospodarskich wykorzystywanych dla potrzeb bytowych nie   

 związanych z działalnością gospodarczą –  4,15 zł od 1 m
2
 powierzchni użytkowej, 

    g/  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku  

       publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,66 zł od 1 m
2  

powierzchni           

   użytkowej; 

3)  od budowli  - 2 % ich wartości. 

 
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

 
1)  od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

          a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                       -     450 zł, 

          b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                            -     680 zł, 

          c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                                                    -   1000 zł;  

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej   

niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku Nr 1;  

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z 

naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i 

poniżej 12 ton -  1340 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, stawki podatku określone są w załączniku Nr 2; 



5)  od przyczepy lub 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  -   740 zł;          

6)  od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 

     masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie  

     z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku  

     określone są w załączniku Nr 3; 

7)  od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 

         a) mniejszej niż 30 miejsc                                                          -     1000 zł, 

         b) równej lub wyższej niż 30 miejsc                                          -     1840 zł. 

 

Załączniki 

 
 Załącznik Nr 1 

 

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA SAMOCHODÓW  

CIĘŻAROWYCH O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ RÓWNEJ LUB 

WYŻSZEJ NIŻ  12 TON 

 

 

Liczna osi i dopuszczalna 

masa całkowita (w tonach) 

Minimalna 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  1100 1120 

13 14  1120   1140 

14 15  1140 1160 

15   1160 1560 

Trzy osie 

12 17 1120 1130 

17 19 1130 1150 

19 21 1150 1170 

21 23 1170 1300 

23 25 1300 1920 

25  1300 1920 

Cztery osie i więcej 

12 25 1170 1180 

25 27 1180 1340 

27 29 1340 1990 

29 31 2000 2850 

31  2000 2850 

  

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 

 

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA CIĄGNIKÓW 

SIODŁOWYCH I BALASTOWYCH PRZYSTOSOWANYCH 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) 

 

 

Minimalna 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 1720 1780 

18 25 1730 1830 

25 31 1740 1880 

31  1890 2250 

Trzy osie 

12 40 1950 2270 

40  2270 2850 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 3 

 

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA PRZYCZEP I 

NACZEP, KTÓRE ŁĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJĄ 

DOPUSZCZALNĄ MASĘ CAŁKOWITĄ RÓWNĄ LUB WYŻSZĄ NIŻ 12 TON 

 

   

    

Liczba osi  i dopuszczalna masa 

całkowita zespołu pojazdów: 

naczepa/przyczepa + pojazd 

silnikowy  (w tonach ) 

 

Minimalna stawka podatku  

( w złotych ) 

 

nie mniej niż mniej niż Oś jezdna (osie jezdne)  

z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

inne systemy  

zawieszenia 

1 2 3 4 

Jedna oś 

12 18 530 590 

18 25 540 660 

25  550 760 

Dwie osie 

12 28   560 610 

28 33   810 1090 

33 38   1540 1700 

38    1550 2000 

Trzy osie 

12              38   930 1370 

38    1750 2070 

 

PODATEK ROLNY 
Rolnicy – 1 ha przeliczeniowy (równowartość 2,5q żyta) – 137,50 zł 

Osoby posiadające do 1 ha użytków rolnych – 1 ha fizyczny (równowartość 5q żyta) – 

275,00 zł 

 

PODATEK LEŚNY 
1 ha fizyczny lasu – 41,01 zł 

 

OPŁATA MIEJSCOWA 
Ustalona została wysokość opłaty miejscowej na terenie wsi Kobylany i Neple w wysokości 

2,17 zł dziennie od osoby, za każdy dzień pobytu. 

Opłata miejscowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż jedna dobę w 

celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach Neple, 

Kobylany – za każdy dzień pobytu. 

 

 

 

 



TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO 

ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

 

 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków 

występuje jedna taryfowa grupa odbiorców - „wszyscy odbiorcy”:  

1) za dostawę wody z wodociągu gminnego:  

  

Lp.  Grupy odbiorców  

Stawka bez 

podatku VAT 

w zł.  

Stawka 

podatku VAT 

w %  

Cena/stawka 

z podatkiem VAT 

w zł.  

1.  
Wszyscy odbiorcy - dostawa wody - 

cena w zł/m
3
  

2,39  8,00  2,58  

2.  

Wszyscy odbiorcy - opłata 

abonamentowa - stawka 

w zł./odbiorcę/miesiąc  

2,02  8,00  2,18  

2) za odprowadzanie ścieków:  

  

Lp.  Grupy odbiorców  

Stawka bez 

podatku VAT 

w zł.  

Stawka 

podatku VAT 

w %  

Cena/stawka 

z podatkiem VAT 

w zł.  

1.  
Wszyscy odbiorcy - za odprowadzone 

ścieki - cena w zł./1 m
3
  

4,79  8,00  5,17  

2.  

Wszyscy odbiorcy - opłata 

abonamentowa - stawka 

w zł./odbiorcę/miesiąc  

1,30  8,00  1,40  

  

 


