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Stawki podatkowe na 2023 rok 

 

Lp. Wyszczególnienie 

Stawka 

uchwalona 

(zł) 

1 Budynki mieszkalne lub ich części od 1m
2 
powierzchni użytkowej 0,60 

2 
Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 

od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej powierzchni powyżej 300m2, od 1 m2  powierzchni użytkowej   
22,00 

3 
Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 

od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej od 1 m
2
 powierzchni użytkowej, 

16,50 

4 
Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w 

rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty 

udzielające tych świadczeń od  1m
2 
pow. użytkowej 

5,20 

5 
Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m
2
 powierzchni użytkowej 

12,00 

6 
Budynki pozostałe lub ich części zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej 

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m
2
 

powierzchni użytkowej 
5,20 

7 
Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na 

sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m
2
 powierzchni  

0,90 

8 
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi 

płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni 
5,10 

9 
Grunty pozostałe w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m
2
 powierzchni 

0,50 

10 

Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji,  

o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r.  

o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), 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 – od 1 m
2
 

powierzchni 

3,40 

11 Od budowli ( od wartości ) 2% 

12 Podatek leśny za 1 ha fizyczny 71,099 

13 Podatek rolny za 1 ha przeliczeniowy 95,00 
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Podatek od środków transportowych na terenie gminy Ułęż wynosi rocznie: 

przyjęty Uchwałą Nr XXXV/197/21 Rady Gminy Ułęż z dnia 29 listopada 2021 r. 

 

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5t  

do 5,5 t  włącznie – 520 zł   

  

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej   

           5,5 t  do 9 t włącznie – 730 zł  

3. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9t  

do mniej niż 12 t – 760 zł  

 

4. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej  

           lub wyższej niż 12 t;  

 

Liczba osi i dopuszczalna 

masa całkowita (w 

tonach) 

Stawka podatku w złotych 

 

nie mniej 

niż 

 

mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z 

zawieszeniem 

pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

 

inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych 

  Stawka podatkowa  

(w złotych) 

Stawka podatkowa  

(w złotych) 

1 2 3 4 

Dwie osie 

12 13 1420  1420 

13 14 1420 1420 

14 15 1420 1420 

15  1420 1 460 

Trzy osie 

12 17 1 550 1 550 

17 19 1 550 1 550 

19 21 1 550 1 550 

21 23 1 550 1 550 

23  25 1 550 1 810 

25  1 550 1 810 

Cztery osie i więcej 

12 25 1 610 1 700 
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25 27 1 610 1 700 

27 29 1 610 1 950 

29 31 1 920 2 820 

31  1 920 2 820 

                                          
 

5.  od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie  

z  naczepą   lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od  3,5t 

i poniżej 12 t – 1 550 zł  

 

6. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie  

z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej 

lub wyższej niż 12 t ; 

 

Liczba osi i dopuszczalna 

masa całkowita zespołu 

pojazdów: Ciągnik 

siodłowy+naczepa, 

ciągnik 

balastowy+przyczepa (w 

tonach) 

 

 

Stawka podatku w złotych 

 

nie mniej 

niż 

 

mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z 

zawieszeniem 

pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

 

inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych 

  Stawka podatkowa  

(w złotych) 

Stawka podatkowa  

(w złotych) 

1 2 3 4 

Dwie osie 

12 18 1 380 1 360 

18 25 1 420 1 420 

25 31 1 420 1 420 

31  1 650 2 200 

Trzy osie i więcej 

12 40 1 680 
1 990 

40  1 990 2 820 

 

7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą     
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 1) od 7 t i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 

prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 550 zł 

 

 2) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę 

całkowitą równą lub wyższą niż 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie  

z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego; 

 

Liczba osi i 

dopuszczalna masa 

całkowita zespołu 

pojazdów: 

naczepa/przyczepa + 

pojazd silnikowy (w 

tonach) 

 

 

Stawka podatku w złotych 

 

nie mniej 

niż 

 

mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z 

zawieszeniem 

pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

 

inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych 

  Stawka podatkowa  

(w złotych) 

Stawka podatkowa  

(w złotych) 

1 2 3 4 

Jedna oś 

12 18 450 450 

18 25 450 450 

25  620 700 

Dwie osie 

12 28 530 530 

28 33 760 1 020 

33 38 1 020 1 520 

38  1 410 2 000 

Trzy osie  

12 36 860 1 210 

36  1 210 1 570 

Cztery osie i więcej 

12 38 1 860 1 900 

38  2 100 2 400 
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Opłata targowa, przyjęta Uchwałą Nr XII/72/19 Rady Gminy Ułęż z dnia 20 września 2019 r.  

 

L.p Rodzaj stanowiska handlowego Wysokość 

opłaty 

1 Z samochodu, ciągnika, przyczepy, naczepy- o dopuszczalnej 

masie całkowitej do 3,5 tony, wozu konnego 

8,00 zł 

2 Z samochodu, przyczepy, naczepy o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 3,5 tony 

10,00 zł 

3 Ze zorganizowanych we własnym zakresie stoisk, stolików, 

namiotów, lad, łóżek polowych, skrzynek- za każdy 

rozpoczęty m2 zajętej powierzchni, z ręki koszyków, wiader, 

wózków 

 

4,00 zł 

4 Ze stoisk stałych zadaszonych 6,00 zł 

 

Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego, przyjęta Uchwałą Nr XVI/86/19 Rady Gminy Ułęż 

z dnia 16 grudnia 2019 r.  

Dla obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w tym sieci telekomunikacyjnych 

szybkiego Internetu szerokopasmowego, niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego lub 

zarządzania drogami:  

a) w poprzek drogi – 2,00 zł 

b) wzdłuż drogi: 

a. w jezdni – 2,00 zł 

b. poza jezdnią – 1,00 zł 

c) na drogowym obiekcie inżynierskim – 2,00 zł 

 

Opłata za gospodarowanie odpadami, przyjęta Uchwałą Nr XXXV/203/21 Rady Gminy 

Ułęż  z dnia 29 listopada 2021  

 

1. w przypadku zbierania w sposób selektywny odpadów komunalnych w pojemnikach lub 

workach:  

1) o pojemności 120 l - w wysokości – 6,35 zł,  

2) o pojemności 240 l - w wysokości – 12,70 zł,  

3) o pojemności 1 100 l - w wysokości – 58,00 zł,  

4) o pojemności 2 500 l - w wysokości - 130,00 zł, 

2. Stawka opłaty podwyższonej w przypadku niewypełniania obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych  

w sposób selektywny w pojemnikach lub workach wynosi:  

1) o pojemności 120 l - w wysokości – 12,70 zł,  

2) o pojemności 240 l - w wysokości – 25,40 zł,  

3) o pojemności 1 100 l - w wysokości – 116,00 zł,  

4) o pojemności 2 500 l - w wysokości - 260,00 zł 
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Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami na terenie gminy Ułęż w 2022 

roku 

Nieruchomości zamieszkałe 
18,00 zł/miesięcznie od osoby 

zamieszkującej nieruchomość 

Nieruchomości zamieszkałe 

kompostujące bio odpady  

16,00 zł/miesięcznie od osoby 

zamieszkującej nieruchomość 

Nieruchomości niezamieszkałe  

6,35 zł za pojemnik 120l. 

12,70 zł za pojemnik 240l. 

58,00 zł za pojemnik 1100l. 

130,00 zł za pojemnik 2500l. 
 

Zgodnie z art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888) Rada Gminy Ułęż określiła stawkę podwyższoną 

stosowaną, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny, w wysokości dwukrotna stawki ustalonej przez radę gminy 

dla odpadów zbieranych selektywnie. 

 

 


