
PODATKI LOKALNE NA ROK 2023 

Urząd Gminy Mniszków informuje, że w 2023 roku obowiązują stawki: 

1)w podatku od nieruchomości zgodnie z Uchwałą nr LVI/315/22 z dnia 30 listopada 2022 r.               

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  

2)w podatku rolnym zgodnie z Uchwałą nr LVI/314/22 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie 

obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 

obszarze gminy na 2023 rok 

* od użytków rolnych stanowiących gospodarstwo rolne 140,00 zł od 1 ha przeliczeniowego 

* od użytków rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego 280,00 zł od 1 ha fizycznego 

3)w podatku leśnym jest to równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna, obliczona według średniej 

ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego 

rok podatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2022 r. wyniosła 323,18 zł 

za           1 m3, zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 

października 2022 r.  

* 71,0996 zł za 1 ha fizyczny  

4)w podatku od środków transportowych zgodnie z Uchwałą nr LVI/316/22 z dnia 30 listopada 2022 

r.  w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych  

Wpłat podatku można dokonać w kasie Urzędu, do rąk inkasenta (tj. sołtysa) lub na rachunek 
bankowy Urzędu Gminy : BSZP O/MNISZKÓW NR 68 8973 0003 0040 0040 0143 0004. 

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, PODATEK ROLNY I PODATEK LEŚNY – OSOBY 

FIZYCZNE 

 

Osoby fizyczne są zobowiązane do złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku 

rolnego i podatku leśnego sporządzonej na formularzu według ustalonego wzoru – w terminie 14 dni 

od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku 

podatkowego. 

 

TERMINY PŁATNOŚCI: 

*do 15 marca każdego roku podatkowego, 

*do 15 maja każdego roku podatkowego, 

*do 15 września każdego roku podatkowego, 

*do 15 listopada każdego roku podatkowego. 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY PRAWNE 

Osoby prawne mają obowiązek złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości – w terminie do dnia 

31 stycznia na dany rok podatkowy lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności 

uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego. 

TERMINY PŁATNOŚCI: 



Zobowiązanie płatne jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego,                    

w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia. 

 

PODATEK ROLNY – OSOBY PRAWNE 

Deklarację na podatek rolny należy złożyć w terminie do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy lub 

w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie 

obowiązku podatkowego. 

TERMINY PŁATNOŚCI: 

*do 15 marca każdego roku podatkowego, 

*do 15 maja każdego roku podatkowego, 

*do 15 września każdego roku podatkowego, 

*do 15 listopada każdego roku podatkowego. 

PODATEK LEŚNY – OSOBY PRAWNE 

Podatnicy zobowiązani są do złożenia deklaracji na podatek leśny – w terminie do dnia 15 stycznia na 

dany rok podatkowy lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających 

powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego. 

PONADTO INFORMUJE SIĘ, ŻE: 

*nie będą wydawane i doręczane podatnikom – osobom fizycznym – decyzje dotyczące podatku od 

nieruchomości, podatku rolnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku leśnego, jeżeli 

wysokość zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekroczy określonych na dzień 1 stycznia roku 

podatkowego najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za 

potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r.  – Prawo pocztowe. W takim przypadku zobowiązanie podatkowe nie powstanie – podatek 

nie będzie należny (pobierany). 


