
 
PODATKI 2014 

Podatek rolny 

Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) 

podmioty na których ciąży obowiązek podatkowy od początku danego roku podatkowego, mają obowiązek w 

terminie do 15 stycznia 2014 roku złożyć właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek rolny i 

leśny sporządzone na formularzu wg ustalonego wzoru: 

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - Monitor Polski z 2013r.poz. 814 z 18 

października 2013 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający 

rok podatkowy wynosi – 69,28 zł za 1 q. 

 

Podstawa opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: 

1. dla gruntów rolnych – liczba ha  przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas 

użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu 

podatkowego  

2. dla pozostałych gruntów – liczba ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków 

 

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi :  

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów tj. dla gruntów gospodarstw rolnych – równowartość 

pieniężną 2,5 q żyta x 69,28 zł = 173,20 zł 

- od 1 ha gruntów tj. dla gruntów pozostałych – równowartość pieniężną 5 q żyta x 69,28 zł = 

346,40 zł 

 
Podatek leśny  

Obliczony według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. 

(Monitor Polski z 2013r.  poz. 828 z 21 października 2013 r.) i wynosi 171,05 zł za 1 m³ 

 

Podstawą opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca 

z ewidencji gruntów i budynków 

- podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna 

obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa 

- dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków 

narodowych stawka podatku ulega obniżeniu o 50% 

 

Podatek leśny za rok podatkowy wynosi: 

- od 1ha lasów równowartość pieniężną 0.220 m³ x 171,05 zł = 37,6310 zł. 

- dla lasów ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków 

narodowych 0.110 m³ x 171,05 zł = 18,8160 zł. 

 

Podatek płatny jest na konto Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi w Powiatowym Banku Spółdzielczym 

Kędzierzyn- Koźle Oddział Polska Cerekiew nr 03 8882 1016 2002 0000 2408 0001. 

 
Podatek od nieruchomości 

W dniu 28 listopada 2013 r. Rada Gminy w Polskiej Cerekwi podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości (Uchwała Nr XXVI/143/2013 ): 

 

1. Od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 

gruntów i budynków – 0,87 zł od 1 m
2
 powierzchni. 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,56 zł od 1 ha powierzchni. 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 

organizacje pożytku publicznego - 0,30 zł od 1 m
2
 powierzchni.  
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2. Od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych  – 0,71 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 – 21,85 zł od 1 m
2
 powierzchni użytkowej. 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu   kwalifikowanym materiałem siewnym 

- 9,61 zł od 1 m
2 

powierzchni użytkowej. 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,68 zł od 

1 m
2
 powierzchni użytkowej 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 

organizacje pożytku publicznego - 6,53 zł od 1 m
2
 powierzchni użytkowej. 

3. Od budowli: 

- 2 % ich wartości, określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt. 3, i ust. 3 - 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 

podatkach i opłatach lokalnych. 

 

Podatek od nieruchomości – osoby prawne 

Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje dłuższy termin dla składania deklaracji na podatek od nieruchomości oraz 

wpłatę podatku za styczeń. 

Zgodnie z art. 6 ust. 9 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 

r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie posiadające osobowości 

prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych a także jednostki organizacyjne Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zobowiązane są składać do 31 stycznia każdego roku organowi 

podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania deklaracje na 

podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, a obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości wpłacić 

bez wezwania na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku 

podatkowego, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia. 

 

Podatek od środków transportowych 

Obowiązuje uchwała Nr X/53/2011 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Uchwały dostępne są w Internecie na 

stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi www.bip.polskacerekiew.pl. 

 

Zwolnienia podatkowe 

Uchwała Nr XVIII/119/2008 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zwolnienia z 

podatku od nieruchomości – grunty budynki lub ich części oraz budowle służące do odbioru, odprowadzania i 

oczyszczania ścieków komunalnych. 

Uchwała Nr XXV/215/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnienia z podatku od środków 

transportowych. 

Uchwała Nr X/87/2003 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku 

od nieruchomości. 

Uchwała Nr X/88/2003 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnienia z podatku 

od środków transportowych. 

 

Zwrot podatku akcyzowego 

Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi informuje, że na 2014r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w 

cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2014r.nie zmieni się i wyniesie tak jak w 

roku 2013 - 0,95 zł. na 1 litr oleju. 

Producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej w dwóch niżej wymienionych terminach: 

• od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. - wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju 

napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r., 

• od 1 sierpnia 2014r. do 31 sierpnia 2014r.- wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju 

napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r. 

Pieniądze wypłacane będą w terminach: 

• 1 - 30 kwietnia 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie, 

• 1 - 31 października 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie, 

gotówką w kasie urzędu gminy , albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2014 r. wynosi: 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych. 

 


