
KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA STARGARD  
 

Prezydent Miasta Stargard uprzejmie informuje wszystkich podatników o zmianach 
wynikających z nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym 
oraz podatku leśnym (wprowadzonych ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy 
o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2015 r., poz.1045) oraz 
Ordynacji podatkowej. Najważniejsze zmiany, jakie obowiązywać będą od   
01 stycznia 2016 r. omówiono poniżej: 
 
1) nie będą dor ęczane decyzje, a tym samym nie b ędzie powstawało 

zobowi ązanie podatkowe w podatku od nieruchomo ści, rolnym ani le śnym 
dla osób fizycznych, je śli kwota tego zobowi ązania na dany rok podatkowy 
nie przekraczałaby okre ślonego na dzie ń 1 stycznia roku podatkowego 
najni ższych kosztów dor ęczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za 
potwierdzeniem odbioru (obecnie jest to kwota 6,10 zł). Wszyscy podatnicy, 
którzy do tej pory dostawali decyzje na niskie kwoty, tzn. na 6 zł i mniej, nie będą 
mieli od 2016 r. ustalanego zobowiązania podatkowego. Najniższy podatek, jaki 
będzie można ustalić od 1 stycznia 2016 r. wyniesie 7 zł. Przed nowelizacją 
samorządowy organ podatkowy zobowiązany był do ustalania i poboru podatków 
w każdej kwocie, 

 
2) w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł  podatek b ędzie płatny 

jednorazowo w terminie płatno ści pierwszej raty – regulacja ta dotyczy 
podatku od nieruchomo ści, rolnego i le śnego.  Przed nowelizacją bez względu 
na kwotę podatku podatnik zobowiązany był do zapłaty zobowiązania w 4  lub 12  
ratach w zależności od rodzaju podatku i kategorii podatnika. 

 
Przykład dla jednej z kategorii podatników – osoby fizycznej: Pan Kowalski jest 
właścicielem mieszkania 50 m2 , w mieście obowiązuje stawka podatku od 
nieruchomości od mieszkania w wysokości 0,70 zł/m2  ,ponadto z własnością 
mieszkania związany jest udział w gruncie o pow. 85 m2 , stawka podatku od 
gruntu wynosi 0,43 zł/ m2 . W efekcie podatek na 2016 r. wyniesie 72 zł i Pan 
Kowalski będzie zobowiązany zapłacić należność jednorazowo w terminie do 15 
marca 2016 r. 

 
3) wprowadzono nowy podział jednego z przedmiotów opodatkowania podatkiem od 

środków transportowych – autobusów – na autobusy z liczbą miejsc do siedzenia 
poza miejscem kierowcy: mniejszą niż 22 oraz równą lub większą niż 22 (przed 
nowelizacją autobusy dzielone były na autobusy z liczbą miejsc do siedzenia : do 
30 miejsc i równą lub wyższą niż 30), 

 
4) w ustawie o podatku rolnym zmieniają się zasady przeliczania niektórych użytków 

rolnych. Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych oraz grunty pod 
rowami przeliczane będą według proporcji 1 ha fizyczny = 0,2 ha 
przeliczeniowego. Dla gruntów rolnych zabudowanych przyjmuje się, że 1 ha 
fizyczny = 1 ha przeliczeniowy. Natomiast dla gruntów, dla których nie można 
ustalić przelicznika, przyjęte jest, że 1 ha fizyczny odpowiada 1 ha 
przeliczeniowemu. 

 
 



Jeżeli podatnik posiada grunty, których przeliczniki ulegają zmianie od 2016 r., 
zmieni się także powierzchnia przeliczeniowa jego gospodarstwa. W myśl ustawy 
o podatku rolnym, rolnikiem jest osoba posiadająca łącznie 1 ha fizyczny, bądź  
1 ha przeliczeniowy użytków rolnych. Zmiana przeliczników gruntów może zatem 
skutkować uzyskaniem lub utratą statusu rolnika. 
 

5) w Ordynacji podatkowej wprowadzono nową regulację, która mówi, że jeśli na 
podatniku ciążą koszty doręczenia upomnienia, to dokonaną wpłatę zalicza się  
w pierwszej kolejno ści na poczet tych kosztów. 

       
 
Prezydent   Miasta   Stargard  ponadto przypomina  o   terminach     złożenia deklaracji 
dotyczących podatku od nieruchomości , rolnego, leśnego oraz od środków transportowych 
na 2016:  
 
1) złożenie  deklaracji  na  podatek  od nieruchomo ści  – dotyczy osób prawnych,      

jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, 
jednostek   organizacyjnych   Agencji   Własności  Rolnej  Skarbu Państwa oraz 
jednostek  organizacyjnych  Państwowego  Gospodarstwa  Leśnego      Lasów 
Państwowych,  organowi   podatkowemu  właściwemu  ze   względu na miejsce 
położenia przedmiotów opodatkowania na dany rok podatkowy,  sporządzonych na  
formularzu  według  ustalonego  wzoru  ( obowiązek  złożenia  deklaracji na podatek  od  
nieruchomości  dotyczy  również  podatników  korzystających   ze zwolnień 
podatkowych) - do 31 stycznia  ,  

2) złożenie deklaracji na podatek rolny   –    dotyczy  osób  prawnych,  jednostek     
     organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających   osobowości prawnej, jednostek 
     organizacyjnych  Agencji   Własności   Rolnej   Skarbu  Państwa  oraz   jednostek   
     organizacyjnych Lasów Państwowych, organowi podatkowemu właściwemu ze    
     względu na miejsce położenia gruntów na dany rok podatkowy, sporządzonych na  
     formularzu według ustalonego wzoru ( obowiązek złożenia deklaracji na podatek  
     rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień podatkowych)  
     - do 15 stycznia,   
3) złożenie deklaracji na podatek le śny – dotyczy osób prawnych, jednostek     
      organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek  
      organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostek  
      organizacyjnych Lasów Państwowych, organowi podatkowemu właściwemu ze  
      względu na miejsce położenia lasów na dany rok podatkowy, sporządzonych na  
     formularzu  według  ustalonego wzoru (obowiązek złożenia  deklaracji  na  podatek  leśny    
    dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień podatkowych) - do 15 stycznia, 
4) złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych – dotyczy osób  
     prawnych, osób fizycznych, jednostek organizacyjnych nieposiadających     
     osobowości prawnej, będących właścicielami środków transportowych lub  
     posiadaczami środków transportowych zarejestrowanych na terytorium  
     Rzeczpospolitej Polskiej, na dany rok podatkowy - do 15 lutego  . 
 
Deklaracje można pobrać ze strony internetowej Miasta http://www.stargard.pl/Deklaracje-i-
przydatne-dokumenty 
 
 


