
STAWKI ROCZNE PODATKÓW LOKALNYCH NA TERENIE GMINY WIERPZ W ROKU 2023: 

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI: 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2022.1452 z 

późn.zm.), Uchwała XXXIX/314/2022 Rady Gminy Wieprz z dnia 24 października 2022 roku w sprawie: określenia 

stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Mał. 2022.7161) 

Lp. Przedmiot opodatkowania Stawka 

1. Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,65 zł/m2 

2. 
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 

4,09 zł/ha 

3. 
Grunty pozostałe, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego 

0,12 zł/m2 

4. 

Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym 
mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 
poz. 1777), i położone 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 

1,21 zł/m2 

5. Budynki mieszkalne 0,62 zł/m2 powierzchni użytkowej 

6. 
Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 
budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności 
gospodarczej 

17,67 zł/m2 powierzchni użytkowej 

7. 
Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 

9,76 zł/m2 powierzchni użytkowej 

8. 
Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w 
rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń 

4,19 zł/m2 powierzchni użytkowej 

9. 
Budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego 

5,08 zł/m2 powierzchni użytkowej 

10. Stodoły 3,40 zł/m2 powierzchni użytkowej 

11. Budowle 2% ich wartości 

 

PODATEK ROLNY: 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U.2020.333 z późn.zm.), Komunikat 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 

okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M.P.2022.995) 

 

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki 

rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. 

 

Lp. Przedmiot opodatkowania Stawka 

1. Grunty gospodarstw rolnych 185,125 zł/1 ha przeliczeniowy 

2. Grunty nie stanowiące gospodarstw rolnych 370,25 zł/1 ha fizyczny 

 

 

 



PODATEK LEŚNY: 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U.2019.888 z późn.zm.), 

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022r. w sprawie średniej ceny 

sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy 

kwartały 2022r. (M.P.2022.996) 

 

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy (tj. grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i 

budynków jako lasy), z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność 

leśna. 

 

Przedmiot opodatkowania Stawka 

Lasy 71,0996 zł/1 ha fizyczny lasu 

 

 
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH: 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2022.1452                       

z późn.zm.), Uchwała IX/80/2015 Rady Gminy Wieprz z dnia 27 października 2015r. w sprawie: określenia 

wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz.Woj.Mał.2015.6519) 

Lp. Przedmiot opodatkowania Stawka roczna 

1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 500,00 zł 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 700,00 zł 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 850,00 zł 

2. Samochody ciężarowych o dwu osiach i dopuszczalnej masie całkowitej 

a) 

nie mniej niż 12 ton do mniej niż 15 ton 

 zawieszenie pneumatyczne lub uznane za równoważne 1000,00 zł 

 zawieszenie inne 1100,00 zł 

b) 

nie mniej niż 15 ton 

 zawieszenie pneumatyczne lub uznane za równoważne 1300,00 zł 

 zawieszenie inne 1400,00 zł 

3. Samochody ciężarowych o trzech osiach i dopuszczalnej masie całkowitej 

a) 

nie mniej niż 12 ton do mniej niż 21 ton 

 zawieszenie pneumatyczne lub uznane za równoważne 1300,00 zł 

 zawieszenie inne 1500,00 zł 

b) 

nie mniej niż 21 ton 

 zawieszenie pneumatyczne lub uznane za równoważne 1500,00 zł 

 zawieszenie inne 1800,00 zł 

4. Samochody ciężarowych o czterech lub więcej osiach i dopuszczalnej masie całkowitej 

a) 

nie mniej niż 12 ton do mniej niż 29 ton 

 zawieszenie pneumatyczne lub uznane za równoważne 1600,00 zł 

 zawieszenie inne 1900,00 zł 

b) 

nie mniej niż 29 ton 

 zawieszenie pneumatyczne lub uznane za równoważne 1900,00 zł 

 zawieszenie inne 2570,00 zł 

5. 

Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 

 od 3,5 tony do poniżej 12 ton 750,00 zł 

6. 
Ciągniki siodłowe lub balastowe o dwóch osiach przystosowane do używania łącznie z naczepą lub 

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 

a) 

nie mniej niż 12 ton do mniej niż 31 ton 

 zawieszenie pneumatyczne lub uznane za równoważne 890,00 zł 

 zawieszenie inne 970,00 zł 

b) nie mniej niż 31 ton 



 zawieszenie pneumatyczne lub uznane za równoważne 1480,00 zł 

 zawieszenie inne 2030,00 zł 

7. 
Ciągniki siodłowe lub balastowe o trzech lub więcej osiach przystosowane do używania łącznie z 

naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 

a) 

nie mniej niż 12 ton do mniej niż 40 ton 

 zawieszenie pneumatyczne lub uznane za równoważne 1310,00 zł 

 zawieszenie inne 1800,00 zł 

b) 

nie mniej niż 40 ton 

 zawieszenie pneumatyczne lub uznane za równoważne 1800,00 zł 

 zawieszenie inne 2660,00 zł 

8. 
Przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

 od 7 ton do poniżej 12 ton 250,00 zł 

9. Przyczepy i naczepy o jednej osi o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 

a) 

nie mniej niż 12 ton do mniej niż 18 ton 

 zawieszenie pneumatyczne lub uznane za równoważne 250,00 zł 

 zawieszenie inne 300,00 zł 

b) 

nie mniej niż 18 ton do mniej niż 25 ton 

 zawieszenie pneumatyczne lub uznane za równoważne 300,00 zł 

 zawieszenie inne 350,00 zł 

c) 

nie mniej niż 25 ton 

 zawieszenie pneumatyczne lub uznane za równoważne 350,00 zł 

 zawieszenie inne 590,00 zł 

10. Przyczepy i naczepy o dwóch osiach i o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 

a) 

nie mniej niż 12 ton do mniej niż 28 ton 

 zawieszenie pneumatyczne lub uznane za równoważne 300,00 zł 

 zawieszenie inne 350,00 zł 

b) 

nie mniej niż 28 ton do mniej niż 33 tony 

 zawieszenie pneumatyczne lub uznane za równoważne 650,00 zł 

 zawieszenie inne 890,00 zł 

c) 

nie mniej niż 33 tony do mniej niż 38 ton 

 zawieszenie pneumatyczne lub uznane za równoważne 890,00 zł 

 zawieszenie inne 1350,00 zł 

d) 

nie mniej niż 38 ton 

 zawieszenie pneumatyczne lub uznane za równoważne 1200,00 zł 

 zawieszenie inne 1780,00 zł 

11. Przyczepy i naczepy o trzech lub więcej osiach i o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 

a) 

nie mniej niż 12 ton do mniej niż 38 ton 

 zawieszenie pneumatyczne lub uznane za równoważne 710,00 zł 

 zawieszenie inne 990,00 zł 

b) 

nie mniej niż 38 ton 

 zawieszenie pneumatyczne lub uznane za równoważne 990,00 zł 

 zawieszenie inne 1340,00 zł 

12. Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy 

a) mniejszej niż 22 miejsca  600,00 zł 

b) równej lub większej niż 22 miejsca 1300,00 zł 

 

 




