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UCHWAŁA NR XXVII / 344 / 08 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 
z dnia 30 września 2008r. 

 
w sprawie okre ślenia stawek podatku od nieruchomo ści. 

[Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 92, poz.2127 z 3 grudnia 2008r.] 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz ądzie 
gminnym  (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, 
poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, 
z 2007r. Nr 173, poz. 1218), art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych  (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, 
Nr 249, poz.1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008r. Nr 93, poz.585, Nr 116, poz. 730) oraz art. 7 ust. 3 ustawy 
z dnia 30 października 2002r. o podatku le śnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005r. 
Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, Nr 143, poz. 1199, z 2006r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, 
z 2008r. Nr 116, poz.730) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co nast ępuje:  
 

§ 1. 
Określa się wysokość stawek rocznych podatku od nieruchomości w następujących wysokościach: 
 

1. od gruntów: 
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -  0.60 zł od 1 m2 powierzchni, 
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,90 zł od 

1 ha powierzchni, 
3) oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako dr – drogi z wyjątkiem: związanych 

z działalnością gospodarczą oraz podlegających wyłączeniu od opodatkowania na mocy 
art.2 ust.3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – 0,02 zł od 1m2 powierzchni, 

4) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,25 zł od 1 m2 powierzchni, 

 
2. od budynków lub ich części: 

1) mieszkalnych - 0,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 

ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 16,00 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej, 

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym - 8,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych - 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności, pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

 
3. od budowli - 2% ich wartości. 

 
§ 2. 

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 
1) nieruchomości stanowiące mienie komunalne gminy Kluczbork nieoddane w posiadanie 

zależne, 
2) nieruchomości będące w posiadaniu gminnych jednostek organizacyjnych zajęte na 

potrzeby administracyjne, 
3) stodoły lub ich części, z wyjątkiem związanych z działalnością gospodarczą. 
 

2. Zwalnia się z podatku leśnego lasy: 
1) stanowiące mienie komunalne gminy Kluczbork nieoddane w posiadanie zależne, 
2) będące w posiadaniu gminnych jednostek organizacyjnych. 

 
§ 3. 

Tracą moc Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: 
1) Nr XLVI/495/05  z dnia 30 listopada 2005r w sprawie określenia stawek podatku od 

nieruchomości, 
2) Nr LV/589/06 z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia stawek podatku od 

nieruchomości, 
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3) Nr LIX/635/06 z dnia  25 października 2006r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/589/06 Rady 
Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia stawek podatku od 
nieruchomości 

4) Nr III/29/06  z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/495/05 Rady 
Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie określenia stawek podatku od 
nieruchomości, 

5) Nr XI/152/07 z dnia  5 września 2007r.w sprawie zmiany uchwały Nr LV/589/06 Rady 
Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia stawek podatku od 
nieruchomości, 

6) Nr XV/208/07 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia  30 października 2007r. w sprawie zmiany 
uchwały 

 
§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 
 

§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r. 
 

 
Uchwała Nr XLVI / 494 / 05 

Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 30 listopada 2005r. 

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych. 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz ądzie 
gminnym  (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 116, 
poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych  (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, 
poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004r. Nr 92, poz. 880 i poz. 884, 
Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, 
Nr169, poz. 1419) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co nast ępuje: 
 

§ 1 
  Określa się wysokość stawek rocznych podatku od środków transportowych w następujących 
wysokościach: 
 

1. Od samochodów ci ężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t i  poni żej 12 t:  

W wieku do 10 lat włącznie W wieku powyżej 10 lat. 
Masa całkowita pojazdu nie posiadające 

katalizatora 
posiadające 
katalizator 

nie posiadające 
katalizatora 

posiadające 
katalizator 

od 3,5t. do 5,5t. włącznie 500 zł. 450 zł. 600 zł. 500 zł. 

powyżej 5,5t. do 9t. włącznie 900 zł. 810 zł. 1000 zł. 910 zł. 

powyżej 9t. i poniżej 12 t. 1100 zł. 990 zł. 1200 zł. 1090 zł. 

 
2. Od samochodów ci ężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub  wyższej ni ż 12t:  

Masa całkowita pojazdu 
O liczbie osi jezdnych z 

zawieszeniem pneumatycznym lub 
uznanym za równorzędne. 

O liczbie osi jezdnych z innymi 
systemami zawieszenie. 

 2 lub 3 osie 4 osie i więcej 2 lub 3 osie 4 osie i więcej 

od 12t. do 18t. włącznie 1700 zł. 1900 zł. 1800 zł. 2000 zł. 

powyżej 18t. i poniżej 29t.  1800 zł. 2000 zł. 1900 zł. 2100 zł. 

29t. i więcej 1900 zł. 2100 zł. 2000 zł. 2450 zł. 
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3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do u żywania ł ącznie z naczep ą lub 
przyczep ą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t  i poni żej 12 t:  

W wieku do 10 lat włącznie W wieku powyżej 10 lat. 
Masa całkowita pojazdu nie posiadające 

katalizatora 
posiadające 
katalizator 

nie posiadające 
katalizatora 

posiadające 
katalizator 

od 3,5t. do 5,5t. włącznie 600 zł. 500 zł. 800 zł. 700 zł. 

powyżej 5,5t. do 9t. włącznie 800 zł. 700 zł. 1000 zł. 900 zł. 

powyżej 9t. i poniżej 12 t. 1200 zł. 1100 zł. 1400 zł. 1300 zł. 

 
4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania ł ącznie z naczep ą lub 
przyczep ą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wy ższej ni ż 12t:  

O liczbie osi jezdnych z 
zawieszeniem pneumatycznym lub 

uznanym za równorzędne. 

O liczbie osi jezdnych z innymi 
systemami zawieszenie. Masa całkowita 

zespołu pojazdów 
2 osie 3 osie i więcej 2 osie 3 osie i więcej 

od 12t. i poniżej 18t.  1400 zł. 1500 zł. 1600 zł. 1750 zł. 

od 18t. i poniżej 31t. 1500 zł. 1600 zł. 1700 zł. 1800 zł. 

od 31t. od 36t. włącznie 1500 zł. 1600 zł. 1930 zł. 1800 zł. 

powyżej 36t. i poniżej 40t. 1700 zł. 1900 zł. 2000 zł. 2210 zł. 

40t. i więcej 1700 zł. 1900 zł. 2000 zł. 2500 zł. 

 
5. Od przyczep i naczep, z wyj ątkiem zwi ązanych w yłącznie z działalno ścią rolnicz ą prowadzon ą przez 
podatnika podatku rolnego, które ł ącznie z pojazdem silnikowym posiadaj ą dopuszczaln ą masę 
całkowit ą od 7 t  i poni żej 12t :  

Przyczepy i naczepy 
Masa całkowita 

W wieku do 10 lat włącznie W wieku powyżej 10 lat. 

Od 7 t. i poniżej 12 t 600 zł. 700 zł. 

 
6. Od przyczep i naczep, z wyj ątkiem zwi ązanych wył ącznie z działalno ścią rolnicz ą prowadzon ą przez 
podatnika podatku rolnego, które ł ącznie z pojazdem silnikowym posiadaj ą dopuszczaln ą masę 
całkowit ą równ ą lub wy ższą niż 12t :  

O liczbie osi jezdnych z 
zawieszeniem pneumatycznym lub 

uznanym za równorzędne. 

O liczbie osi jezdnych z innymi 
systemami zawieszenie. Masa całkowita 

zespołu pojazdów 
1 lub 2 osie 3 osie i więcej 1 lub 2 osie 3 osie i więcej 

od 12 t. i poniżej 18 t. 600 zł. 700 zł. 800 zł. 950 zł. 

od 18 t. do 36 t. włącznie 850 zł. 900 zł. 1300 zł. 1100 zł. 

powyżej 36 t. i poniżej 38 t. 1000 zł. 1100 zł. 1500 zł. 1300 zł. 

38 t. i więcej 1150 zł. 1100 zł. 1700 zł. 1300 zł. 

 
7. Od autobusów:  

Autobusy 
Ilość miejsc do siedzenia. 

W wieku do 10 lat włącznie W wieku powyżej 10 lat. 

mniej niż 30 miejsc 1000 zł. 1200 zł. 

równej lub wyższej niż 30 miejsc 1600 zł. 1800 zł. 

 
§ 2 

  Wiek środka transportowego liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym został 
wyprodukowany. 

§ 3 
  Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 
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§ 4 
  Traci moc Uchwała Nr XIX/181/03 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 15 grudnia 2003r. w sprawie 
ustalenia stawek podatku od środków transportowych. 

 
§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006r.  
 
 

Komunikat Prezesa Głównego Urz ędu Statystycznego 
z dnia 17 pa ździernika 2008 r. 

w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. 
[Monitor Polski nr 81 poz. 717 z dnia 27.10.2008] 

 
  Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r. 
Nr 136, poz. 969, z późn. zm.[1]) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech 
kwartałów 2008 r. wyniosła 55,80 zł za 1 dt. 
 
 

Uchwała Nr XXXI / 391 / 08 Rady Miejskiej w Kluczbo rku  
z dnia  28 listopada 2008r. 

w sprawie obni żenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku 
rolnego na terenie gminy w 2009 roku. 

[Dziennik Urz ędowy Województwa Opolskiego Nr 99, poz. 2313 z 15 g rudnia 2008r.] 

 
  Obniża się cenę skupu żyta ustaloną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
z dnia 17 października 2008r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 
2008r., ogłoszoną w Monitorze Polskim Nr 81 poz. 717 z kwoty 55,80zł za 1dt do kwoty 45,00zł za 1dt. 

(fragment uchwały) 

 
Podatek ROLNY na terenie Gminy Kluczbork w roku 200 9 

• od 1 ha przeliczeniowego (równowartość pieniężna 2,5q żyta) – 112,50 zł 
• od 1 ha gruntów (równowartość pieniężna 5q żyta) – 225,00 zł 

  
 

Komunikat 
Prezesa Głównego Urz ędu Statystycznego 

z dnia 20 pa ździernika 2008r. 
w sprawie średniej ceny sprzeda ży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna 

uzyskanej przez nadle śnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008r. 
[Monitor Polski nr 81 poz. 718 z dnia 27.10.2008] 

 
  Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, 
poz. 1682, z późn. zm.1)) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny 
drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008r., wyniosła 152,53 zł za 1 m3. 
 
 
Podatek LE ŚNY na terenie Gminy Kluczbork w roku 2009 

• od 1 ha gruntów (równowartość pieniężna 0,22 m3 drewna) – 33,5566zł 
 


