
STAWKI PODATKÓW – GMINA KLUCZBORK – 2014 ROK 

 

Uchwała Nr XL/425/13 
Rady Miejskiej w Kluczborku 
z dnia 30 października 2013 r. 

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. 
 [Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego poz.2460] 

 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 5 i art.7 ust.3  ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku 
uchwala, co następuje:  
 
§ 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 - 0,76 zł od 1 m² powierzchni, 
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,56 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 – 0,04 zł od 1m² powierzchni, 

4) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,37 zł od 1 m² powierzchni, 

2. od budynków lub ich części:  
1) mieszkalnych – 0,73 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,  
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 

ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:  
a) powierzchnię do 45.000 m² włącznie - 18,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,  
b) za każdy następny 1m² powierzchni użytkowej powyżej 45.000 m² - 0,10 zł od 

1 m² powierzchni użytkowej,  
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym - 10,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,  
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności 

leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń- 4,68 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej,  

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,95 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej,  

3. od budowli:  
1) sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami – 0,5% ich wartości określonej na 

podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,  
2) pozostałych – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust. 3-7 ustawy 

o podatkach i opłatach lokalnych. 
 
§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości stodoły lub ich części, z wyjątkiem związanych z działalnością 
gospodarczą. 
 
§ 3. Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: 

1) Nr XXVII/344/08 z dnia 30 września 2008r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, 
2) Nr XLI/529/09 z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały, 
3) Nr LIII/722/10 z dnia 28 września 2010r w sprawie zmiany uchwały, 
4) Nr XIV/133/11 z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały, 
5) XXV/269/12 z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku 
 

Janusz Kędzia 
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Uchwała Nr XL/426/13 
Rady Miejskiej w Kluczborku 
z dnia 30 października 2013 r. 

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych. 
 [Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego poz.2461] 

 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku 
uchwala, co następuje: 
 
§ 1. Określa się wysokość stawek rocznych podatku od środków transportowych w następujących 
wysokościach:  
 
1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:  

masa całkowita pojazdu 

w wieku do 10 lat włącznie w wieku powyżej 10 lat. 

nie posiadające 
katalizatora 

posiadające 
katalizator 

nie posiadające 
katalizatora 

posiadające 
katalizator 

powyżej 3,5t. do 5,5t. 
włącznie 

570 zł. 520 zł. 670 zł. 570 zł. 

powyżej 5,5t. do 9t. 
włącznie 

990 zł. 890 zł. 1090 zł. 1000 zł. 

powyżej 9t. i poniżej 12 t. 1190 zł. 1080 zł. 1300 zł. 1180 zł. 

 
2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:  

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 1820 zł. 2030 zł. 1920 zł. 2130 zł. 

powyżej 18t. i poniżej 
29t. 

1920 zł. 2130 zł. 2030 zł. 2230 zł. 

29t. i więcej 2030 zł. 2230 zł. 2130 zł. 2630 zł. 

 
3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:  

masa całkowita pojazdu 

w wieku do 10 lat włącznie w wieku powyżej 10 lat. 

nie posiadające 
katalizatora 

posiadające 
katalizator 

nie posiadające 
katalizatora 

posiadające 
katalizator 

od 3,5t. do 5,5t. włącznie 670 zł. 570 zł. 880 zł. 780 zł. 

powyżej 5,5t. do 9t. 
włącznie 

880 zł. 780 zł. 1090 zł. 990 zł. 

powyżej 9t. i poniżej 12 t. 1300 zł. 1190 zł. 1510 zł. 1400 zł. 

 
4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: 

 masa całkowita  
zespołu pojazdów 

o liczbie osi jezdnych z zawieszeniem 
pneumatycznym lub uznanym za 

równorzędne. 

o liczbie osi jezdnych z innymi systemami 
zawieszenie. 

2 osie 3 osie i więcej 2 osie 3 osie i więcej 

od 12t. i poniżej 18t. 1510 zł. 1610 zł. 1710 zł. 1870 zł. 

od 18t. i poniżej 31t. 1610 zł. 1710 zł. 1820 zł. 1920 zł. 

od 31t. od 36t. włącznie 1610 zł. 1710 zł. 2090 zł. 1920 zł. 

powyżej 36t. i poniżej 
40t. 

1820 zł. 2030 zł. 2130 zł. 2350 zł. 

40t. i więcej 1820 zł. 2030 zł. 2130 zł. 2730 zł. 
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5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 
7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego:  

masa całkowita 
przyczepy i naczepy 

w wieku do 10 lat włącznie w wieku powyżej 10 lat. 

Od 7 t. i poniżej 12 t 670 zł. 780 zł. 

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

masa całkowita  
zespołu pojazdów 

o liczbie osi jezdnych z zawieszeniem 
pneumatycznym lub uznanym za 

równorzędne. 

o liczbie osi jezdnych z innymi systemami 
zawieszenie. 

1 lub 2 osie 3 osie i więcej 1 lub 2 osie 3 osie i więcej 

od 12 t. i poniżej 18 t. 670 zł. 780 zł. 880 zł. 1050 zł. 

od 18 t. do 36 t. 
włącznie 

940 zł. 990 zł. 1410 zł. 1190 zł. 

powyżej 36 t. i poniżej 
38 t. 

1090 zł. 1190 zł. 1610 zł. 1400 zł. 

38 t. i więcej 1270 zł. 1190 zł. 1840 zł. 1400 zł. 

 
7. autobusy: 

 liczba miejsc do 
siedzenia. 

autobusy 

w wieku do 10 lat włącznie w wieku powyżej 10 lat. 

mniej niż 30 miejsc 1090 zł. 1300 zł. 

równej lub wyższej niż 
30 miejsc 

1710 zł. 1920 zł. 

 
§ 2.  Wiek środka transportowego liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym został wyprodukowany. 
 
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 
 
§ 4. Traci moc uchwała Nr XIV/132/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 października 2011r. 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 2014r.  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku  
 

Janusz Kędzia 

 

 

Komunikat 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

z dnia 18 października 2013 r. 
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów 

będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014. 
 [Monitor Polski poz. 814] 

 
 
  Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 
136, poz. 969, z późn. zm.1)) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów 
poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 wynosi 69,28 zł za 1 dt. 
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Uchwała Nr XLI/439/13 
Rady Miejskiej w Kluczborku 

z dnia 27 listopada 2013 r. 
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku 

rolnego na terenie gminy w 2014 roku. 
 [Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego poz.2569] 

 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 6 ust.3  ustawy z dnia 15 listopada 1984r. 
o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co 
następuje:  
 
§ 1. Obniża się cenę skupu żyta ustaloną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
18 października 2013r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do 
ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014, ogłoszoną w Monitorze Polskim z 2013r. poz. 814 z 
kwoty 69,28zł za 1dt do kwoty 67,00zł za 1dt. 
 
§ 2. Wymieniona w §1 obniżona cena skupu żyta ma zastosowanie do obliczenia podatku rolnego na terenie 
gminy Kluczbork w 2014 roku. 
 
§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku 
 

Janusz Kędzia 

 

Podatek ROLNY na terenie Gminy Kluczbork w roku 2014 
 od 1 ha przeliczeniowego (równowartość pieniężna 2,5q żyta) – 167,50 zł 

 od 1 ha gruntów (równowartość pieniężna 5q żyta) – 335,00 zł  
 

 

Komunikat 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

z dnia 21 października 2013 r. 
w sprawie  średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna 

uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. 
  [Monitor Polski poz. 828] 

 
 
  Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 465) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej 
przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r., wyniosła  171,05  zł za 1m3. 
 

 

Podatek LEŚNY na terenie Gminy Kluczbork w roku 2014 
 od 1 ha lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków 

narodowych (równowartość pieniężna 50% z 0,22 m3 drewna) – 18,8155 zł 

 od 1 ha lasów pozostałych (równowartość pieniężna 0,22 m3 drewna) – 37,6310 zł 
 

 

 
Druki deklaracji i uchwały w sprawach ustalenia stawek podatkowych dostępne są 

w Urzędzie Miejskim w Kluczborku ul. Katowicka 1 pok. 052 – 057 lub na naszej stronie 
internetowej: www.kluczbork.eu, w zakładce: podatki i opłaty. 

 

UWAGA !!! Począwszy od roku 2014 każdy podatnik otrzyma indywidualny nr konta, 
na który należy wpłacać zobowiązanie podatkowe.  

v.2014.1 

 


