
Załącznik nr 8 
       do sprawozdania rocznego z wykonania 
       budŜetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2011 r. 
 
 

ZESTAWIENIE 
 

- skutków    obniŜenia    górnych    stawek    podatkowych    obliczone    za              
okres sprawozdawczy, 

- skutków udzielenia przez gminę: ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień obliczone 
za okres sprawozdawczy (bez ustawowych), 

- skutków  decyzji  wydanych  przez  organ  podatkowy  na  podstawie  ustawy - 
Ordynacja  Podatkowa za okres sprawozdawczy - umorzenia, 

- skutków  decyzji  wydanych przez  organ podatkowy  na podstawie  ustawy -  
Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy- rozłoŜenie na raty, odroczenia 

 
                                                     za 2011 rok 
 

Skutki decyzji 
wydanych przez organ 
podatkowy na podst. 
ustawy- Ordynacja 

podatkowa  
(w zł) 

  
 
 

 § 

 
 

Rodzaj podatku 

Skutki 
obniŜenia 
górnych 
stawek 

podatkowych 
(w zł) 

Skutki 
udzielenia 

przez 
gminę:ulg, 
odroczeń, 
umorzeń, 
zwolnień 

(w zł) 
umorzenia RozłoŜenia 

na raty 

0310 -podatek od nieruchomości 1.255.455,75 290.848,00 78.294,83 33.630,00 
0320 - podatek rolny --------- 1.066,00 713,00 13,00 
0340 - podatek od śr. transp. 179.026,00 ----- 490,00 6.970,00 
0330 - podatek leśny --------- ----- 0,00 0,00 
0370 - opłata od posiadania psa 16.493,80 ----- 862,00 --- 
 
PODATEK OD NIERUCHOMO ŚCI  
 

W 2011 roku skutki obniŜenia górnych stawek podatkowych w podatku 
od nieruchomości u osób prawnych i fizycznych wyniosły 1.255.455,75 zł. 
Kwota ta stanowi róŜnicę pomiędzy stawkami podatkowymi ustalonymi przez 
Radę Miejską w Uchwale Nr 283/2010 z dnia 26 października 2010 r. na rok 
podatkowy 2011, a wysokością górnych granic stawek kwotowych w podatku 
od nieruchomości obwieszczonych przez Ministra Finansów na rok 2011.  
Kwota 290.848,00 zł w podatku od nieruchomości wynika z udzielenia przez 
gminę zwolnień określonych w uchwale za okres sprawozdawczy (bez zwolnień 
ustawowych) u osób prawnych – 289.294,00 zł  i osób fizycznych – 1.554,00 zł. 
Natomiast kwota 78.294,83 zł w podatku od nieruchomości, stanowi skutek 
decyzji umorzeniowych wydanych przez organ podatkowy –Burmistrza, na 
podstawie Ordynacji podatkowej dla osób prawnych  - 51.114,28 zł, dla osób 
fizycznych 25.295,75 zł oraz umorzenia odsetek od zaległości podatkowych dla 



osób prawnych – 1.843,80 zł i osób fizycznych - 41 zł.  Na kwotę 33.630,00 zł 
(osoby fizyczne – 31.998,00 zł) składają się rozłoŜenia na raty i odroczenia 
terminów płatności oraz odsetki z tym związane w kwocie 1.632,00 zł,  jest to 
takŜe skutek decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacji 
podatkowej. 

 
  PODATEK ROLNY 
 

W podatku rolnym za 2011 rok nie wystąpiły skutki obniŜenia górnej 
stawki podatkowej, poniewaŜ  Rada Miejska nie obniŜyła ceny Ŝyta stanowiącą 
podstawę do obliczania podatku rolnego. Obowiązywała stawka ogłoszona w 
Komunikacie  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 
2010 r. na cenę 37,64 zł za 1 kwintal. W związku z niezagospodarowaniem 
mienia komunalnego w okresie sprawozdawczym  udzielono ulgi w podatku 
rolnym na kwotę 1.066,00 zł. Umorzenia za 2011 rok w podatku rolnym 
wyniosły 713,00 zł dla osób fizycznych. Kwota 13,00 zł to  odroczenie terminu 
płatności na podstawie wydanej przez organ podatkowy decyzji. 

  
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Skutek obniŜenia górnych stawek podatkowych obwieszczonych przez 
Ministra Finansów w stosunku do uchwalonych przez Radę Miejską na rok 
podatkowy 2011 wyniósł 179.026,00 złotych. Natomiast kwota 490,00 zł za rok 
2011 w podatku od środków transportowych, jest skutkiem decyzji wydanych 
przez organ podatkowy - Burmistrza na podstawie Ordynacji podatkowej w 
sprawie umorzeń dla osób fizycznych. Kwota 6.970,00 zł w podatku od środków 
transportu jest skutkiem przesunięcia terminu płatności przez organ podatkowy 
równieŜ dla osób fizycznych.  
 
PODATEK LE ŚNY 
 

W 2011 roku, w podatku leśnym skutki obniŜenia górnych stawek 
podatkowych nie występują, poniewaŜ Rada Miejska nie obniŜała średniej ceny 
sprzedaŜy drewna, będącej podstawą do obliczania podatku leśnego.  
 
OPŁATA OD POSIADANIA PSA 
 

Skutek obniŜenia maksymalnej stawki opłaty ogłoszonej przez Ministra 
Finansów na rok 2011 a stawką uchwaloną przez Radę Miejską w opłacie od 
posiadania psa wyniósł 16.493,80 zł. Natomiast kwota 645,00 zł wynika z 
decyzji umorzeniowych oraz odsetek z tym zwianych w kwocie 217 zł, 
wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej. 

Sporządziła: Edyta Czajkowska 


