
   Załącznik nr  9 
do sprawozdania rocznego wykonania 

        budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2015 r. 

 
Informacja 

o stanie wierzytelności finansowych Gminy i Miasta Jastrowie 

na dzień 31.12.2015 r. 

  
I. Ogólna kwota wierzytelności na dzień 31.12.2015 r. roku wynosi      1 414 

083,45  zł 

w tym: 

1.Wierzytelności osób prawnych                                                                                        525 146,10 zł                           

 z tego: 

 
 

Wierzytelności 
nie objęte 

HIPOTEKĄ 

OBJĘTE 
HIPOTEKĄ 

 

RAZEM 

1. podatek od 
nieruchomości  

756-75615 § 0310  
237 246,30 zł 

 
285 595,60 zł 

 
522 841,90 zł 

2. podatek rolny 756-75615§ 0320  60,20 zł 

3. 
podatek od środków 
transportowych 

756-75615§ 0340  2 244,00 zł             2 244,00  zł                

  

2. Wierzytelność osób fizycznych                           

860 380,13  zł  

z tego: 

1. podatek od 
nieruchomości  756-75616 § 0310 

                      
394 751,61 zł 
                       

 
185 662,18 zł 

 
580 413,79 zł 

2. podatek rolny 756-75616 § 0320 9 920,84 zł 41 007,22 zł 50 928,06 zł 

3. podatek leśny 756-75616 § 0330 102,00 zł 6,80 zł 108,80 zł 

4. podatek od środków 
transportowych  756-75616 § 0340 

   
  14 647,60 zł 

     
37 285,32 zł 

 
51 932,92 zł 

5. podatek od spadków 
i darowizn 

756-75616 § 0360 2 953,00 zł 

6. opłata od posiadania 
psa 

756-75616 § 0370 4 124,44 zł 135,00 zł 4 259,44 zł 

8. wpływy z usług 710-71035 § 0830 500,00 zł 

9. pozostałe odsetki 710-71035 § 0920 121,66 zł 

10. wieczyste 
użytkowanie terenu
  

700-70005 § 0470 15 113,02 zł 

11. czynsz dzierżawny 700-70005 § 0750 14 428,95 zł 

12. z tytułu 
przekształcenia 
prawa wieczystego 
użytkowania w 

700-70005 § 0760 336,40 zł 



prawo własności 

13. wpłaty z tytułu 
odpłatnego nabycia 
prawa własności oraz 
prawa użytkowania  

700-70005 § 0770 12 588,36 zł 

14. sprzedaż usług 700-70005 § 0830 664,20 zł 

15. odsetki 
700-70005 § 0920 33 919,01 zł 

16. koszty upomnienia 750-75095 § 0690 2 551,25 zł 

17. grzywny, mandaty 
os. fizyczne 

754-75416 § 0570 67 021,17 zł 

18. podatek od 
działalności 
gospodarczej osób fiz. 
opłacany w formie 
karty podatkowej 

756-75601 § 0350 18 818,07 zł 

19. opłata za zajęcie pasa 
drogowego 

756-75618 § 0490 3 515,03 zł     

20. udział w podatku 
dochodowym os. fiz. 

756-75621 § 0010 207,00 zł 

 

3.Oświata i wychowanie                                          5 857,24 zł 

z tego: 

1. wpływy z usług 801-80104 § 0830 5 857,19 zł 

2. Pozostałe odsetki 801-80104 § 0920 0,05 zł 

  

4.   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                 2 572,14 zł 

z tego: 

1. wpływy z różnych opłat 900-90095 § 0690 2 549,66  zł 

1 447,20 zł                          

2.  pozostałe odsetki 900-90095 § 0920 

 
                                           22,48  zł 

 
 

5. Kultura fizyczna                                                        696,19 zł 

z tego: 

1. 
dochody z najmu i 
dzierżawy 

926-92601 § 0750                                            690,00 zł 

2. pozostałe odsetki 926-92601 § 0920                                                6,19 zł 

 

6. Transport i łączność                                                             16 265,95 zł 

z tego: 

1. pozostałe odsetki 600-60016 § 0920 
 

                                       3 309,42 zł 



2. drogi publiczne gminne 600-60016 § 0970 
                               

                                    12 956,53 zł                                         

   

7. Leśnictwo                                             

 3 165,70 zł 

1. gospodarka leśna 020-02001 § 0870 3 000,00 zł 

2. pozostałe odsetki 020-02001 § 0920 165,70 zł 

 

II.  Terminy płatności podatków i opłat obowiązujące w ciągu 2015 roku 
 
Lp. Rodzaj należności Termin płatności 

1. a) podatek rolny od osób prawnych, 
b) łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych: 

� podatek od nieruchomości, 

� podatek rolny, 

� podatek leśny, 

 
I rata  do 16 marca, 
II rata  do 15 maja, 
III rata  do 15 września, 
IV rata  do 16 listopada. 
 

2. podatek od środków transportowych od osób fizycznych i 
prawnych  
 

I rata  do 16 lutego, 
II rata  do 15 września. 
 

3. opłata od posiadania psów do 31 marca 

4. a) podatek od nieruchomości od osób prawnych 
b) podatek leśny od osób prawnych 

do 15 każdego miesiąca 
 

5. czynsz najmu termin określony na podstawie 
wystawionej faktury 

6. czynsz dzierżawny za grunty związane z działalnością 
gospodarczą 

termin określony na podstawie 
wystawionej faktury 

7. czynsz dzierżawny za grunty do powierzchni 0,20 ha termin określony na podstawie 

wystawionej faktury 

8. czynsz dzierżawny za grunty o powierzchni powyżej 0,20 ha termin określony na podstawie 
wystawionej faktury 

9. wieczyste użytkowanie terenu do 31 marca lub termin określony na 

podstawie wystawionej faktury 

10. spłata nabytych nieruchomości termin do 31 marca oraz do 10 
stycznia, 10 kwietnia, 10 lipca, 10 
października tj. w terminach 
ustalonych w Aktach Notarialnych. 
 

 

Należności zabezpieczone HIPOTEKĄ 

 rodzaj należności Na dzień 31-12-2014 Na dzień 31-12-2015 

1. podatek od nieruchomości os. prawne 490 270,80 zł 285 595,60 zł 

2. podatek od środków transportowych os. 
prawne 

0,00 zł 2 244,00 zł 



3. podatek od środków transportowych os. fiz. 37 309,72 zł 37 285,32 zł 

4. podatek od nieruchomości os. fiz. 179 150,81 zł 185 662,18 zł 

5. podatek rolny os. fiz. 41 381,98 zł 41 007,22 zł 

6. podatek leśny os. fiz. 6,80 zł 6,80 zł 

7. opłata od posiadania psa 135,00 zł 135,00 zł 

 

 

III. Przyczyny nieściągalności oraz podjęte działania zmierzające do ich wyegzekwowania. 
 

Zaległości  na dzień 31.12.2015 r. zmalały  w stosunku do zaległości na koniec 2014 roku o kwotę 

348 200,72 zł. W stosunku do roku 2014 wierzytelności osób prawnych zmalały  o 261 581,00 zł 

(wykazywane razem z hipotekami), z kolei wierzytelności osób fizycznych zmalały odpowiednio o 

87 790,80 zł. Trudności z prowadzeniem działalności jak i  pozyskaniem zleceń doprowadzą do 

powstawania zaległości, z których podatnicy nie mogą się wywiązać.  

W celu ściągnięcia zaległości wystawiono w trakcie  2015 roku łącznie 1849 upomnień wzywających 

do uregulowania należności oraz wystawiono 617 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych, celem 

przymusowego ściągnięcia należności. Ostatnim etapem egzekucji było założenie hipotek na księgach 

wieczystych nieruchomości dłużników, co pozwoli w przyszłości odzyskać nieuregulowane należności.  

Prowadzone postępowania egzekucyjne przebiegają powoli, gdyż trudna sytuacja finansowa 

dłużników nie pozwala na zaspokojenie wierzytelności. Często postępowanie egzekucyjne zostaje 

umorzone  ze względu na brak możliwości ściągnięcia należności. Wiele osób znajduje się w trudnej 

sytuacji materialnej, jest bez pracy a także bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych.  

 

Osoby prawne 

W 2015 roku zarejestrowano 65 podmiotów prawnych zobowiązanych do uiszczania 

podatku do nieruchomości. Na dzień 31 grudnia 2015 roku zaległości w podatku od 

nieruchomości osób prawnych wynoszą 522 841,90 zł, z tego 481 950,60 zł dotyczy dwóch 

przedsiębiorstw będących w upadłości likwidacyjnej. Zaległość w podatku od środków 

transportowych  wyniosła 2 244,00 zł. 

        Umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 224 521,20 zł, oraz podatek rolny w kwocie 16 

500,00 zł. Odroczono termin płatności podatku od nieruchomości na kwotę 366 036,00 zł. 

W 2015 roku zarejestrowano 7 podmiotów prawnych zobowiązanych do uiszczania podatku 

do środków transportowych.  

 

 



Osoby fizyczne 

W 2015 roku zarejestrowano 3505 podmiotów fizycznych zobowiązanych do uiszczania podatku do 

nieruchomości, rolnego i leśnego. Zarejestrowano 35 podmiotów fizycznych zobowiązanych do uiszczania 

podatku od środków transportowych. Na dzień 31 grudnia 2015 roku zaległości w podatkach wynoszą: 

683 383,57 zł (kwota zawiera należności objęte hipoteką). 

-  od nieruchomości                                                         580 413,79 zł 

-  rolnego                                                                           50 928,06 zł 

-  leśnego                                                                                108,80 zł 

-  od środków transportowych                                           51 932,92 zł 

 

 Analizując stan zaległości można stwierdzić, że sytuacja materialna podatników jest bardzo 

trudna. Na bieżąco przeprowadzane są rozmowy z dłużnikami, co do terminu spłaty zobowiązań. 

W celu ściągnięcia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób 

fizycznych, podatku od środków transportowych  w  2015 roku wystawiono 1979 upomnień 

wzywających do uregulowania należności. Następnie, gdy objęte upomnieniem zaległości, nie 

zostały zapłacone, wystawiono  tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych, celem 

przymusowego ściągnięcia należności.  

Uwzględniając trudną sytuację podatników do dnia 31 grudnia 2015 roku umorzono zaległości na 

kwotę  12 720,80 zł  i tak: 

- podatek od nieruchomości                                              11 638,40 zł  

- podatek rolny                         1 009,40 zł 

- podatek leśny        1,00 zł 

- opłata od posiadania psa                 72,00 zł  

                

Przedawnieniu uległy zaległości podatkowe podatników u których w wyniku egzekucji 

administracyjnej, sądowej i zastosowania czynności egzekucyjnych nie było możliwości zastosowania 

środka egzekucyjnego: 

Łącznie : 84 130,76 zł 

Osoby prawne: 

a)podatek od nieruchomości                                   5,00 zł 

Osoby fizyczne: 

a)podatek od nieruchomości                           82 170,96 zł 

b) podatek rolny                                                                                 651,00 zł 

c) opłata od posiadania psa      1 303,80 zł 

 

Sporządziła: 

 Karolina Drożdżowska 


