
UCHWAŁA NR XVI/153/2020 
RADY GMINY STARE BOGACZOWICE 

z dnia 6 listopada 2020 r. 

w sprawie stawek podatków lokalnych na rok 2021 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) art.5 ust.1 pkt 1-3, art.8, art.10, art.19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późń.zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 
30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 888 późń.zm.), art. 6b ustawy z dnia 
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 333),  Obwieszczenia Ministra Finansów 
z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w rok 
2021 (M.P.2020 r. poz.673),  Rada Gminy Stare Bogaczowice uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące  stawki roczne podatku od nieruchomości: 

1. Od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,90 zł. 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi do jezior 
i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni 4,86 zł. 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni   0,40 zł. 

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 09.10.2015 r. 
o rewitalizacji (Dz.U. 2020 poz. 802, poz.1086) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową 
albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy , jeżeli od 
dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie 
nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni 3,20 zł. 

2. Od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej 0,78 zł. 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej 21,30zł. 

c) zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem  siewnym od 1m2 
powierzchni użytkowej 11,35 zł. 

d) związanych z udziałem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2 powierzchni użytkowej 4,70 zł. 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizację pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej 7,35 zł. 

3. Od budowli 2% wartości na podstawie (art.4, ust.1,pkt 3 i ust.3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 o podatkach i opłatach lokalnych). 

§ 2. Ustala się następujące stawki roczne podatku od środków transportowych: 

1. Od samochodów ciężarowych, o których mowa w art.8 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony 
i poniżej 12 ton: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 731,00 zł. 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.197,00 zł. 

c) powyżej 9 ton 1.441,00 zł. 



2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 
12 ton: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w 
tonach 

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 1584          1694             
13 14 1640 1752 
14 15 1664 1787 
15 i więcej 1687 1820 

                                                           Trzy osie 
 

12 17 1698 1842 
17 19 1732 1887 
19 21 1765 1933 
21 23 1787 1966 
23 25 1808 2001 
25 i więcej 1832 2034 

                                                  Cztery osie i więcej 
12 25 2002 2113 
25 27 2080 2360 
27 29 2125 2541 
29 31 2182 2792 
31 i więcej 2161 2767 

3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.672 zł. 

4. Od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą 
i 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 / tony/ 

        Stawka podatku w złotych 

Nie mniej niż Mniej niż Os jezdna /osie jezdne z 
zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym 

za równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia 

1 2 3 4 
                                                                     Dwie osie         

12 18 979 1798 
18 25 1271 1992 
25 31 1339 1970 
31 i więcej 1622 2190 

                                                                   Trzy osie 
12 40 1449 1984 
40 i więcej 1968 2812 

5. Od przyczepy, naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę 
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez płatnika podatku rolnego 1.436 zł. 



6. Od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę 
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez płatnika podatku rolnego: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu 
pojazdów: pojazd silnikowy + naczepa /przyczepa/ 

w tonach 

Stawka podatku w złotych 

Nie mniej niż  Mniej niż Oś /osie jezdne / z 
zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
uznanym za 
równoważne 

Inne systemy 
zawieszenia 

1 2 3 4 
                                                                        Jedna oś         

12 18 810 1541 
18 25 867 1586 
25 i więcej  935 1598 

                                                                      Dwie osie 
12 28 991 1620 
28 33 1058 1632 
33 38 1114 1645 
38 i więcej 1318 1936 

                                                                         Trzy osie 
12 38 1244          1751           
38 i powyżej 1261       2156             

7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 

a) o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 22 miejsca 1.300 zł. 

b) o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 22 miejsca 1.500 zł. 

§ 3. Ustala się pobór podatków oraz zaległości podatkowych w podatkach: rolnym, leśnym i od 
nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa ustalając inkasentów we wsiach: 

- Gostków - Pani Monika Trybuła, 

- Jabłów - Pani Irena Skulska, 

- Lubomin - Pan Jacek Mikołajczyk, 

- Nowe Bogaczowice - Pani Alicja Stępnik, 

- Stare Bogaczowice - Pani Radosława Stramel-Świteńka, 

- Struga - Pan Piotr Pruszyński, 

- Chwaliszów - Pan Arkadiusz Karczmarz 

- Cieszów - Pani Nina Stańko.   Wysokość wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego i od 
nieruchomości wynosi 8% kwoty pobranego podatku. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice. 



§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Gminy Stare Bogaczowice 

 
 

Aneta Rajca 



UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Rada Gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych obowiązujących na

terenie gminy, z tym ze stawki te nie mogą być wyższe od stawek maksymalnych ogłoszonych przez

ustawodawcę. Stawki ustalono w oparciu o Komunikat Prezesa GUS z dnia 15 października 2020 r.

w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2020 r.,

tzw. wskaźnik inflacji, który wynosi 3,6 %. Stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych na rok 2021 

zostały ogłoszone przez Ministra Rozwoju i Finansów w obwieszczeniu z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie

górnych granic stawek kwotowych (M.P. 2020 r. poz.673). Stawki podatków w uchwale dla Gminy Stare

Bogaczowice wzrosły średnio o 3,6 %, tj. wskaźnik inflacji, nie osiągając stawek maksymalnych

ogłoszonych przez Ministra Rozwoju i Finansów. Stawki podatku od środków transportowych zostały

utrzymane w tej samej wysokości co w roku poprzednim.
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