
Załącznik nr 10 
       do sprawozdania rocznego z wykonania 
       budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2015 r. 
 
 

ZESTAWIENIE 
 

- skutków    obniżenia    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- rozłożenie na raty, odroczenia 

 
                                                     za 2015 rok 
 

  
 
 

 § 

 
 

Rodzaj podatku 

Skutki 
obniżenia 
górnych 
stawek 

podatkowych 
(w zł) 

Skutki 
udzielenia 

przez 
gminę:ulg, 
odroczeń, 
umorzeń, 
zwolnień 

(w zł) 

Skutki decyzji wydanych 
przez organ podatkowy 

na podst. ustawy- 
Ordynacja podatkowa  

(w zł) 
umorzenia Rozłożenia 

na raty 

0310 -podatek od nieruchomości 1.201.219,50 90.632,67 236.159,60 367.053,00 
0320 - podatek rolny 58.003,25 0,00 17.509,40 822,00 
0340 - podatek od środków 

transportowych 
229.483,00 0,00 0,00 0,00 

0330 - podatek leśny 0,00 0,00 1,00 0,00 
0370 - opłata od posiadania psa 41.043,00 1.233,00 72,00 0,00 
0360 -podatek od spadku i 

darowizn 
0,00 0,00 0,00 0,00 

0500 - podatek od czynności 
cywilnoprawnych 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 
PODATEK OD NIERUCHOMO ŚCI 
 

W 2015 roku skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości u 
osób prawnych i fizycznych wyniosły 1.201.219,50 zł. Kwota ta stanowi różnicę pomiędzy stawkami 
podatkowymi ustalonymi przez Radę Miejską w Uchwale Nr 479/2014 z dnia 23 października 2014 r. 
na rok podatkowy 2015, a wysokością górnych granic stawek kwotowych w podatku od 
nieruchomości obwieszczonych przez Ministra Finansów na rok 2015.  Kwota 90.632,67 zł w podatku 
od nieruchomości wynika z udzielenia przez gminę zwolnień określonych w uchwale za okres 
sprawozdawczy (bez zwolnień ustawowych) i dotyczy tylko osób prawnych. Natomiast kwota 
236.159,60 zł w podatku od nieruchomości, stanowi skutek decyzji umorzeniowych wydanych przez 
organ podatkowy –Burmistrza, na podstawie Ordynacji podatkowej dla osób prawnych – 224.521,20 
zł, dla osób fizycznych 11.638,40 zł. Na kwotę 367.053,00 zł (osoby fizyczne – 1.017 zł, osoby 
prawne – 366.036,00 zł) składają się rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności.  

 
   
 
 



PODATEK ROLNY 
 
 W podatku rolnym za 2015 rok wystąpiły skutki obniżenia górnej stawki podatkowej osobom 
fizycznym i prawnym wynosiły 58.003,25 zł, ponieważ Uchwałą Nr 479/2014 z dnia 23października 
2014 r. Rada Miejska obniżyła cenę żyta stanowiącą podstawę do obliczania podatku rolnego z ceny 
61,37zł/1 dt ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na cenę 55,00zł/1 dt. 

Umorzenia za 2015 rok w podatku rolnym wyniosły 17.509,40 zł w tym: osoby prawne – 
16.500,00 zł , osoby fizyczne – 1.009,40zł. 

 
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Skutek obniżenia górnych stawek podatkowych obwieszczonych przez Ministra Finansów w 
stosunku do uchwalonych przez Radę Miejską na rok podatkowy 2015 wyniósł 229.483,00 złotych.  
 
PODATEK LE ŚNY 
 

W 2015 roku, w podatku leśnym skutki obniżenia górnych stawek podatkowych nie 
występują, ponieważ Rada Miejska nie obniżała średniej ceny sprzedaży drewna, będącej podstawą do 
obliczania podatku leśnego.  

Umorzenie za 2015 rok w podatku leśnym wynosiło 1,00 złotych dla osoby fizycznej. 
 
OPŁATA OD POSIADANIA PSA 
 

Skutek obniżenia maksymalnej stawki opłaty ogłoszonej przez Ministra Finansów na rok 2015 
a stawką uchwaloną przez Radę Miejską w opłacie od posiadania psa wyniósł 41.043 zł. Kwota 
1.233,00 zł w opłacie od posiadania psów wynika z udzielenia przez gminę zwolnień określonych w 
Uchwale Rady Miejskiej w Jastrowiu Nr  67/2011 z dnia 27 października 2011 r. za okres 
sprawozdawczy (bez zwolnień ustawowych). Natomiast kwota 72,00 zł wynika z decyzji 
umorzeniowych, wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej. 
 
 
 

Sporządziła: Edyta Czajkowska 
 
 

 


