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W N I O S E K 

 

dot. zmian w zakresie podatków lokalnych 

 

 Zwracam się z prośba o podjęcie przez Radę Gminy w Komprachcicach uchwały  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 oraz uchwały 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023.  

 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 

z późn. zm.) zakresem właściwości Rady Gminy jest podejmowanie uchwał w sprawach 

podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. W związku z tym zwracam 

się z prośbą o podjęcie w/w uchwał.  

W załączonych do wniosku projektach uchwał, zaproponowane zostały stawki podatku 

dla Gminy Komprachcice na rok podatkowy 2023, mieszczące się w granicach górnych stawek 

kwotowych zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. (M.P. z 2022 

r. poz. 731) oraz przekraczające stawki minimalne ogłoszone Obwieszczeniem Ministra 

Finansów z dnia 12 października 2022 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków 

transportowych obowiązujących w 2023 r. (M.P. z 2022 r. poz. 1001). Stawki podatku od 

nieruchomości przedstawione zostały w tabeli nr 1, w której dokonano ich porównania  

z uchwalonymi stawkami podatku Gminy Komprachcice na rok 2022, stawkami podatku Gmin 

sąsiednich (rok 2022) oraz stawkami maksymalnymi. Podobnego porównania dokonano  

w oparciu o stawki podatku od środków transportowych, które zostały przedstawione w tabeli 

nr 2. Z kolei w tabelach nr 3 i 4 skupiono się wyłącznie na sytuacji występującej w Gminie 

Komprachcice. 

Analizując obwieszczone przez Ministra Finansów maksymalne stawki podatków  

i opłat lokalnych na rok 2023 zauważono ich wzrost w stosunku do roku poprzedniego na 

poziomie ok. 11,8%. Mając na uwadze trudną sytuację finansową Gminy zaproponowano 

podjęcie stawek podatku od nieruchomości na poziomie stawek maksymalnych, z wyłączeniem 

gruntów zajętych pod tereny mieszkaniowe oraz budynków gospodarczych. Stawki dla tych 

przedmiotów opodatkowania zaproponowano na nieco niższym poziomie, jak czyniono to  



w latach poprzednich. Z kolei stawki podatku od środków transportowych zaproponowano na 

możliwie najniższym poziomie zachowując warunki umowy nr ZP.272.2.2022 z dnia 18 marca 

2022 r. zawartej z firmą E-Monaco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która ma za 

zadanie pozyskiwanie nowych podatników.  

Podjęcie przez Radę Gminy przedmiotowych uchwał wiązać będzie się z utratą mocy 

uchwał z dnia 18 listopada 2021 r. nr XLI.230.2021 w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości na rok 2022 oraz XLI.231.2021 w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych na rok 2022. 

 W związku z powyższym zwracam się z prośbą jak w sentencji.  

 

 

          Wójt Gminy 

                 Leonard Pietruszka 
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2. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

na rok 2023 

3. Tabela nr 1- Porównanie stawek podatku od nieruchomości Gminy Komprachcice ze stawkami 

gmin ościennych 
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5. Tabela nr 3- Sytuacja podatkowa Gminy Komprachcice- podatek od nieruchomości 

6. Tabela nr 4- Sytuacja podatkowa Gminy Komprachcice- podatek od środków transportowych 

 


