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UZASADNIENIE WIELKOŚCI DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 
    
Podatek od nieruchomości - do planu podatku od nieruchomości przyjęto wysokość stawek 
podatkowych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XVI/99/2019 z dnia                                  
8 listopada 2019 r., oraz strukturę opodatkowania wg stanu na 30.09.2019, przysługujące zwolnienia 
oraz wskaźnik ściągalności. Zgodnie z przyjętymi założeniami prognozuje się podatek w wysokości 
9.442.000,00 zł.  
 
Podatek rolny - stawka podatku rolnego jest określona w stosunku do wartości pieniężnej                         
2,5 kwintala żyta i 5 kwintali żyta obliczonej według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów 
poprzedzających rok podatkowy. Cena skupu żyta obowiązująca do podatku na rok 2021 wynosi  
58,55 zł za 1 dt co w przeliczeniu na 1 hektar przeliczeniowy daje kwotę 146,3750 zł dla użytków 
rolnych i 292,7500 zł za 1 hektar fizyczny. Do ustalenia planu podatku rolnego przyjęto średnią cenę 
skupu żyta ogłoszoną przez GUS, strukturę opodatkowania wg stanu na 30.09.2020 r., stawkę 
podatkową i wskaźnik ściągalności. Prognozuje się podatek  w wysokości  650.000,00 zł 
 
Podatek leśny – przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane                   
w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (Ls), z wyjątkiem lasów zajętych na wykonanie innej 
działalności niż leśna. Stawka podatku fizycznego  za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 
0,220 m3 drewna, a lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka 
jest o połowę niższa. Obliczana jest według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez 
nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku 2020. Stawka podatku leśnego od 1 ha lasu wynosi 
43,3048, a obniżona – 21,6524. Do ustalenia podatku przyjęto powierzchnię lasów, stawkę podatków, 
wskaźnik ściągalności .  
Prognozuje się wpływy na kwotę 130.600,00 zł. 
 
Podatek od środków transportowych - opodatkowaniem podatkiem od środków transportowych 
podlegają: 

1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony 
i poniżej 12 ton; 

2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton; 
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; 
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; 
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; 

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; 

7) autobusy. 
Rada Miejska w Prószkowie Uchwałą Nr XI/79/2015 z dnia 29 października 2015 r. określiła 
wysokość stawek oraz zwolnień podatku od środków transportowych.  
Do ustalenia podatku przyjęto liczbę pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych przedmiotu 
opodatkowania, stawki podatku i wskaźnik ściągalności . Prognozuje się wpływy z podatku                         
w wysokości 131.000,00 zł.  
 
Wpływ podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 
podatkowej - jest formą zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, która zwalnia 
od obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych, składania zeznań podatkowych, deklaracji                            
o wysokości uzyskanego dochodu oraz wpłacania zaliczek. Mimo, że podatek ten stanowi dochód 
gminy, organy gminy nie mają możliwości samodzielnego kształtowania podstaw prawnych karty 
podatkowej. Wysokość wpływu prognozuje się na kwotę 20.000,00 zł.  
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Podatek od spadków i darowizn to typowy podatek majątkowy obciążający podatnika nabywającego 
w spadku majątek. Pobierany jest przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do gmin. Prognozuje się 
osiągnąć z tego tytułu dochód w wysokości 30.000,00 zł. 

 
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -podatek dochodowy od osób 
fizycznych jest to podatek przekazywany bezpośrednio z budżetu państwa. Wpływy z podatku 
dochodowego od osób fizycznych na 2021 rok zgodnie z informacją Ministra Finansów                                 
nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. wyniosą 9.357.358,00 zł. Z tytułu podatku 
dochodowego od osób prawnych prognozuje się uzyskać dochód w wysokości 200.000,00 zł.                       
Jest to podatek przekazywany bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe. 
 
Opłaty lokalne regulowane są również ustawą o podatkach i opłatach lokalnych oraz innymi 
ustawami należą do nich opłaty:  
- opłata targowa - pobierana  od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 
dokonujących sprzedaży na targowiskach, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie, 
planowana kwota wpływów wynosi 1.000,00 zł,  
- wpływy z różnych opłat – planowane w kwocie  283.360,00 zł 
 
Opłata skarbowa - uregulowana jest ustawą o opłacie skarbowej. Stanowi  opłatę za czynności 
urzędowe świadczone przez organy administracji na wniosek zainteresowanego. Prognozuje                       
się uzyskanie dochodu w wysokości 40.000,00 zł. 
 
Opłata eksploatacyjna - jest istotnym źródłem dochodów budżetowych gmin, na których terenie 
eksploatuje się złoża margla. Podstawą opłaty jest ilość wydobytej kopaliny. Prognozuje                            
się uzyskanie dochodu w wysokości 1.270.000,00 zł. 
 
Podatek od czynności cywilnoprawnych – dochody od czynności cywilnoprawnych realizowane                     
są na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych określającej katalog czynności 
podlegających podatkowi. Organem podatkowym jest właściwy urząd skarbowy. Na wysokość 
dochodów z wymienionego tytułu mają wpływ między innymi stawki podatku określone w ustawie. 
Prognozowana wysokość podatku wynosi  355.000,00 zł.   
 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – opłata pobierana za odbiór                                           
i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości . Opłatę wyliczono na podstawie analizy 
kosztów za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kosztów obsługi administracyjnej oraz kosztów 
dodatkowych. Prognozowana wysokość wynosi  2.598.432,00 zł 
 
Opłata za sprzedaż napojów alkoholowych – opłata pobierana za wydawanie zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi. Prognozowana wysokość 140.000,00 
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DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH NA 2021 rok 

    

Lp. Wyszczególnienie § Plan na 2021 

1 
Wpływy z podatku dochodowego od osób 
fizycznych 0010 9.357.358,00 

2 
Wpływy z podatek dochodowego od osób 
prawnych 0020 200.000,00 

3 Wpływy z podatku od nieruchomości 0310 9.442.000,00 

4 Wpływy z podatku rolnego 0320 650.000,00 

5 Wpływy z podatku leśnego 0330 130.600,00 

6 
Wpływy z podatku od środków 
transportowych 0340 131.000,00 

7 

Wpływ z podatku dochodowy od działalności 
gospodarczej osób fizycznych opłacany w 
formie karty podatkowej 0350 20.000,00 

8 Wpływ z podatku od spadków i darowizn 0360 30.000,00 

10 Wpływy z opłaty skarbowej 0410 40.000,00 

11 Wpływy z opłaty targowej 0430 1.000,00 

12 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0460 1.270.000,00 

13 
Wpływy z opłat za trwały zarząd, 
użytkowanie i służebności  0470 678,00 

14 
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 
wieczystego nieruchomości 0550 4.660,00 

15 
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych 0480 140.000,00 

16 

Wpływy z innych lokalnych opłat 
pobieranych przez jednostki samorządu 
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0490 2.598.432,00 

17 
Wpływy z podatku od czynności 
cywilnoprawnych 0500 355.000,00 

18 

Wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz 
opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, 
zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0610 50,00 

19 
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkola  0660 147.900,00 

20 

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 
w jednostkach realizujących zadania z 
zakresu wychowania przedszkolnego 0670 406.780,00 

21 Wpływy z różnych opłat  0690 283.360,00 

Ogółem  25.208.818,00 
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2. UZASADNIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2021 ROK 
 
Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2021 roku zostały wprowadzone do projektu 
budżetu są efektem pracy sołectw oraz prac Komisji Rady Miejskiej. Do budżetu 2021 roku zostało 
zgłoszonych wiele wniosków o przeprowadzenie inwestycji w poszczególnych miejscowościach 
gminy, jednakże z uwagi na ograniczenia finansowe jedynie niektóre znalazły miejsce w budżecie 
gminy. Jednym ze wskaźników decydujących o wprowadzaniu zadania do budżetu była możliwość 
pozyskania środków zewnętrznych na finansowanie zadania oraz zapewnienie bezpieczeństwa 
mieszańcom.  
W zadaniach inwestycyjnych wprowadzono wszystkie zadania zawarte w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej oraz zadania zgłoszone w przedsięwzięciach realizowanych w ramach funduszu 
sołeckiego. 
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