STAWKI PODATKOWE NA 2021 ROK
Stawka
w zł
0,85

Od 1m2 powierzchni użytkowej
Budynki mieszkalne lub ich części
Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej

24,84

Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresu obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

11,62

Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w
rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty
udzielające tych świadczeń

5,06

Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

6,50

Pozostałe budynki
Budowle

6,50
2%

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,99

Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

4,99

lub

wodami

Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,52

Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie
z dnia 9.10.2015 r. o rewitalizacji 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

3,28

Cena żyta
Podatek rolny – 2,5q
Podatek rolny - 5q
Cena drewna
Podatek leśny
Dochód z gospodarstwa z 1 ha przeliczeniowego za 2019 r.

58,55
146,38
292,75
196,84
43,3048
3.244,00

PODATEK ROLNY NA 2021 ROK
MONITOR POLSKI
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 20 października 2020 r.
Poz. 982
KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 19 października 2020 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do
ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020
r. poz. 333) ogłasza się, że cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał
poprzedzający rok podatkowy 2021 wyniosła 58,55 za 1 dt.
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: D. Rozkurt

Zasady ustalania podatku:
Art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) stanowi,
iż podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
1) dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na
podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji
gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
2) dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i
budynków.
Na podstawie art. 6 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 - równowartość
pieniężną 2,5 q żyta,
2) od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 - równowartość pieniężną 5 q żyta
- obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał
poprzedzający rok podatkowy.

Stawka na podatek rolny, na rok podatkowy 2021 wynosi:
dla gruntów gospodarstw rolnych - 58,55 zł x 2,5 q żyta = 146,38 zł,
dla pozostałych gruntów – 58,55 zł x 5 q żyta = 292,75 zł.

PODATEK LEŚNY NA 2021 ROK
MONITOR POLSKI
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 20 października 2020 r.
Poz. 983
KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 20 października 2020 r.
w sprawie średniej ceny drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej
przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.
Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z
2019 r. poz. 888) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej
ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. wyniosła 196,84
za 1 m³.
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: D. Rozkrut

Zasady ustalania podatku:
Art. 3. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w
hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków
Art. 4. 1. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, z zastrzeżeniem ust. 3,
równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna
uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Stawka na podatek leśny, na rok podatkowy 2021 wynosi:
cena drewna 196,84 zł x 0,220 m³ = 43,3048 zł.

MONITOR POLSKI
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 23 września 2020 r.
Poz. 852
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU
STATYSTYCZNEGO
z dnia 23 września 2020 r.
w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach
rolnych za 1 ha przeliczeniowego w 2019 r.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z
2020 r. poz. 333) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach
rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2019 r. 3244 zł.
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: D. Rozkrut

UCHWAŁA Nr XXIV/166/2020
Rady Gminy Belsk Duży
z dnia 28 października 2020 roku
w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od
nieruchomości na 2021 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) i art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r, poz.
1170 ze zm.) oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M.P. z dnia 30 lipca 2020
r., poz. 673), Rada Gminy Belsk Duży, uchwala co następuje:
§1
Określa się następujące wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujące na
terenie Gminy Belsk Duży w roku podatkowym 2021:
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,99 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi
jezior i zbiorników sztucznych – 4,99 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,52 zł od 1 m² powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9
października 2015 r. o rewitalizacji, 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 – 3,28 zł od 1 m2 powierzchni.
2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,85 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 24,84 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym –11,62 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,06 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,50 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej.
3. Od budowli – 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:

1. grunty, budynki lub ich części, służące do celów ochrony przeciwpożarowej z
wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
2. grunty, budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby:
- działalności kulturalnej prowadzonej w formie świetlic, domów kultury i bibliotek z
wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
- obiektów sportowych z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej,
3. grunty, budynki lub ich części związane z pomocą społeczną z wyjątkiem związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej,
4. grunty, budynki lub ich części wykorzystywane na cele związane z ochroną
bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego z
wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
§3
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Belsk Duży.
§4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i
wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

UCHWAŁA Nr XXIV/167/2020
Rady Gminy Belsk Duży
z dnia 28 października 2020 roku
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków
transportowych na 2021 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) i art. 10 ust. 1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r.
poz. 1170 ze zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M.P. z 30 lipca
2020 poz. 673), Rada Gminy Belsk Duży, uchwala co następuje:
§1
Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie
Gminy Belsk Duży w roku podatkowym 2021:
1) od samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 800,00 zł,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 1.300,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.600,00 zł.
2) od samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12
ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia
według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 ton i poniżej 12 ton – 2.056,99 zł.
4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12
ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia
według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
5) od przyczep i naczep, 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; – 1.600,00 zł.
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot
Europejskich:
1) Dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla
niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz.
WE L 368 z 17.12.1992),
2) Dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania
niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999)
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem
uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
1

6) od przyczep i naczep, 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, w zależności od liczby osi,
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w
załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca – 2.081,96 zł,
b) równej lub większej niż 22 miejsca – 2.632,17 zł.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Belsk Duży.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i
wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 1
Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o
dopuszczalnej masie całkowite równej lub wyższej niż 12 ton.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)
nie mniej niż
mniej niż

1

2

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z
inne systemy
zawieszeniem
zawieszenia osi jezdnych
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym
za równoważne
3
4
Dwie osie
2600
3000
2600
3000
2600
3000
2600
3000
Trzy osie
2600
2700
2600
2700
3000
3072
3000
3072
3000
3072
3000
3072
Cztery osie i więcej
3072
3072
3072
3072
3072
3072
3072
3072
3072
3072

ZAŁĄCZNIK NR 2
Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych
przystosowanych od używania łącznie z naczepą lub 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 (w tonach)
nie mniej niż
mniej niż

1

2

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku w złotych

oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym
za równoważne
3
Dwie osie
2374
2374
2374
2374
Trzy osie i więcej
2374
3072

inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

4
2374
2374
2374
2374
2374
3072

ZAŁĄCZNIK NR 3
Stawki podatku od środków transportowych dla przyczepy i naczepy, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą
niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w
tonach)
nie mniej niż
mniej niż

1

2

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym
za równoważne
3
Jedna oś
1878
1878
1878
Dwie osie
1878
1878
1878
2374
Trzy osie i więcej
1878
2374

inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

4
1878
1878
1878
1878
1878
1878
2374
1878
2374

