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       Miasto + gmina                    ułóżmy to jeszcze lepiej 

Kontrakt Zielonogórski - realizacja 

Obniżenie podatku 

 od nieruchomości 



       Miasto + gmina                    ułóżmy to jeszcze lepiej 

Obniżenie podatku od nieruchomości 

BUDYNKI 

MIESZKALNE 

Stawka obowiązująca 

obecnie  

(2013 r.) 

Stawka  

po połączeniu 

(od 1 stycznia 2015 r.) 

Miasto 

(obecnie) 
42 gr/ m. kw. 

42 gr/ m. kw. 
Gmina 

(obecnie) 
55 gr/ m. kw. 



       Miasto + gmina                    ułóżmy to jeszcze lepiej 

Obniżenie podatku od nieruchomości 

GRUNT 

Stawka obowiązująca 

obecnie  

(2013 r.) 

Stawka  

po połączeniu 

(od 1 stycznia 2015 r.) 

Miasto 

(obecnie) 
30 gr/ m. kw. 

27 gr/ m. kw. 
Gmina 

(obecnie) 
27 gr/ m. kw. 



       Miasto + gmina                    ułóżmy to jeszcze lepiej 

Podatek od nieruchomości 

GARAŻ, 

BUDYNKI 

GOSPODARCZE 

Stawka obowiązująca 

obecnie  

(2013 r.) 

Stawka  

po połączeniu 

(od 1 stycznia 2015 r.) 

Miasto 

(obecnie) 
6,40 gr/ m. kw. 

5,24 gr/ m. kw. 
Gmina 

(obecnie) 
5,24 gr/ m. kw. 



       Miasto + gmina                    ułóżmy to jeszcze lepiej 

Oszczędności w obecnym mieście 

Podatek od nieruchomości przykładowego gospodarstwa domowego  

na terenie obecnego Miasta Zielona Góra za rok 2013 

Budynki mieszkalne 103,82 m. kw. 0,42 zł/ m. kw. 43,60 zł 

Budynki pozostałe 17,55 m. kw. 6,40 zł/ m. kw. 112,32 zł 

Grunty pozostałe 325 m. kw. 0,30 zł/ m. kw. 97,50 zł 

RAZEM 253 zł 

Podatek od nieruchomości przykładowego gospodarstwa domowego  

na terenie obecnego Miasta Zielona Góra za rok 2015 

Budynki mieszkalne 103,82 m. kw. 0,42 zł/ m. kw. 43,60 zł 

Budynki pozostałe 17,55 m. kw. 5,24 zł/ m. kw.  91,96 zł  

Grunty pozostałe 325 m. kw. 0,27 zł/ m. kw.  87,75 zł  

RAZEM 223 zł  

Przykładowa oszczędność: 30 zł 



       Miasto + gmina                    ułóżmy to jeszcze lepiej 

Oszczędności w obecnej gminie 

Podatek od nieruchomości przykładowego gospodarstwa domowego  

na terenie obecnej Gminy Zielona Góra za rok 2013 

Budynki mieszkalne 169 m. kw. 0,55 zł/ m. kw. 92,95 zł 

Grunty pozostałe 745 m. kw. 0,27 zł/ m. kw. 201,15 zł 

RAZEM 294 zł 

Podatek od nieruchomości przykładowego gospodarstwa domowego  

na terenie obecnej Gminy Zielona Góra za rok 2015 

Budynki mieszkalne 169 m. kw. 0,42 zł/ m. kw.  70,98 zł  

Grunty pozostałe 745 m. kw. 0,27 zł/ m. kw.  201,15 zł 

RAZEM 272,13 zł  

Przykładowa oszczędność: 21,87 zł 



       Miasto + gmina                    ułóżmy to jeszcze lepiej 

Kontrakt Zielonogórski - realizacja 

Obniżenie podatku 

 rolnego 



       Miasto + gmina                    ułóżmy to jeszcze lepiej 

Podatek rolny 

Stawka  

po połączeniu 

(od 1 stycznia 2015 r.) 

Średnia cena skupu żyta,  

wynikająca z komunikatu  

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  

przyjmowana jako podstawa  

obliczania podatku rolnego  

na obszarze połączonej Zielonej Góry  

zostanie obniżona o 90% 



       Miasto + gmina                    ułóżmy to jeszcze lepiej 

Podatek rolny 

GRUNTY 

GOSPODARSTW 

ROLNYCH 

Od 1 ha 

przeliczeniowego 

Stawka obowiązująca 

obecnie wg ceny skupu 

żyta na 2013 r.  

(75,86 zł za 1 decytonę) 

Stawka po połączeniu 

na rok 2015  

przyjmując cenę skupu  

z roku 2013  

obniżoną o 90% 

Miasto 

(obecnie) 
189,65 zł 

18,97 zł 
Gmina 

(obecnie) 
137,50 zł 



       Miasto + gmina                    ułóżmy to jeszcze lepiej 

Podatek rolny 

POZOSTAŁE 

GRUNTY 

Od 1 ha 

fizycznego 

Stawka obowiązująca 

obecnie wg ceny skupu 

żyta na 2013 r.  

(75,86 zł za 1 decytonę) 

Stawka  

po połączeniu 

(od 1 stycznia 2015 r.) 

Miasto 

(obecnie) 
379,30 zł 

37,93 zł 
Gmina 

(obecnie) 
275 zł 



Janusz Kubicki 

Prezydent Miasta Zielona Góra 


