
Stawki podatkowe na rok 2018 

Od 1 stycznia 2018 obowiązują nowe wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 

Wzory te określone zostały Uchwałą Nr XXXVII/245/2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 24 

listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych. 

Podatek od nieruchomości. 

W  2018 r. obowiązują stawki podatku od nieruchomości, których wysokość określona została 

Uchwałą Nr XXVI.153.2016 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości tzn. są takie same jak w roku 2017.  

Podatek rolny. 

Od 1 stycznia 2018 r. średnia cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego wynosi 52,49 zł 

za 1 dt (Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta 

za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 - 

M.P. z 2017 r., poz. 958) tj. 

- za 1 ha przeliczeniowy gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym wchodzących w 

skład gospodarstwa rolnego, równowartość pieniężna wynosi 2,5 q żyta tj. 131,23 zł. 

- za 1 ha fizyczny gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym nie stanowiących 

gospodarstwa rolnego, równowartość pieniężna wynosi 5 q żyta tj. 262,45 zł.  

Podatek leśny. 

W roku 2018 stawka podatku za 1 ha lasów podlegających opodatkowaniu podatkiem leśnym 

wynosi 43,35 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny 

sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za 

pierwsze trzy kwartały 2017 r. - M.P. z 2017 r. poz. 963). 

Podatek od środków transportowych. 

W 2018 r. obowiązują stawki podatkowe określone Uchwałą Nr XXVI.155.2016 Rady Gminy 

Zbójno z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie podatku od środków transportowych tzn. są takie 

same jak w roku 2017   

Uwaga: Uchwały dotyczące wysokości stawek podatku oraz wzory deklaracji i informacji 

podatkowych dostępne są na stronie Urzędu Gminy www.bip.zbojno.pl w zakładce Finanse i 

majątek Gminy - podatki i opłaty, wzory deklaracji i informacji oraz zakładce Druki do pobrania. 

Ponadto druki informacji lub deklaracji dostępne są w Urzędzie Gminy Zbójno biuro nr 40. 

 

  

  

 

http://www.ksiaz-wlkp.pl/bip/getfile.php?fid=20232&hx=a387ce10
http://www.ksiaz-wlkp.pl/bip/getfile.php?fid=20307&hx=56f8c7d7
http://www.ksiaz-wlkp.pl/bip/getfile.php?fid=20308&hx=c7ac03d1
http://www.bip.zbojno.pl/

