
STAWKI PODATKOWE NA TERENIE GMINY: 

 

Stawki podatku od nieruchomości: 

 

1) od gruntów: 

    a)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób  
    zakwalifikowania w ewidencji gruntów  i budynków –  0,70 zł od 1m2 powierzchni, 
 

b) pod  wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi 
jezior i zbiorników sztucznych –  4,58 zł od 1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku     
publicznego przez organizacje pożytku publicznego –  0,29 zł od 1 m2 powierzchni, 

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia  
9 października 2015r. 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 – 3,00 zł od 1 m2 powierzchni. 

 

2) od budynków lub ich części: 

    a)   mieszkalnych –  0,75 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, 

    b)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych  
          lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –  21,00 zł od 1m2   
          powierzchni użytkowej, 
 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym   
materiałem siewnym – 10,68 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności     
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  – 4,65 zł od 1m2 
powierzchni użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku    
publicznego przez organizacje pożytku publicznego –  5,55 zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej, 

   

3)  od budowli – 2% ich wartości.     

 

                                                                                                      



Stawki podatku od środków transportowych: 
 
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5 tony 
   i poniżej 12 ton w wysokości określonej w załączniku Nr 1 do uchwały, 
 
2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej    
   niż 12 ton w wysokości określonej w załączniku Nr 2 do uchwały,  
 
3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie  
   z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów  
   od 3,5 tony i poniżej 12 ton w wysokości – 1.844,00  zł,    
  
4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie  
   z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej  
   lub wyższej niż 12 ton w wysokości określonej w załączniku Nr 3 do uchwały, 
 
5) od przyczep, naczep które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną  
   masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z   
   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w wysokości  
   -  134,00 zł,     
 
6) od przyczep, naczep które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną    
   masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie  
   z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w wysokości   
   określonej w załączniku Nr 4 do uchwały, 
 
7) od autobusu, w zależności od  liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:                                          

a) mniejszej niż 22 miejsca  w wysokości –  1.736,00 zł,                                                   
b) równej lub większej niż 22 miejsca –  1.934,00  zł. 

                                                                                                
                                                                                             

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
                                          
 



 
        Stawki podatku od środków transportowych określonych w § 1  

pkt 1 uchwały 
 
 

Lp. dopuszczalna masa 
całkowita 

Stawka podatku od 
samochodu ciężarowego 

(w złotych) 
1. pow. 3,5 t do 5,5 t 

włącznie 
 

732,00 
 

2. pow. 5,5 t do 9 t 
włącznie 

 
954,00 

 
3. Powyżej 9 t  

i poniżej 12 t 
 

               1.184,00  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      
    Stawki podatku od środków transportowych określonych w § 1 pkt 2 uchwały. 
 
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  

 
                                                         Dwie osie 

12 13 1.924,00 2.136,00 
13 14 1.946,00 2.160,00 
14 15 1.960,00 2.180,00 
15  1.978,00 2.198,00 

Trzy osie 
12 17 1.946,00 2.160,00 
17 19 1.960,00 2.180,00 
19 21 1.978,00          2.198,00  
21 23 1.998,00 2.218,00 
23 25 2.018,00 2.252,00 
25  2.036,00              2.258,00  

Cztery osie i więcej 
12 25 1.998,00 2.218,00 
25 27 2.018,00 2.242,00 
27 29 2.036,00 2.364,00 
29 31 2.932,00 3.100,00 
31  2.932,00 3.100,00 

 
 

 
 
 

 
 

   
 
 
 
 



 
  Stawki podatku od środków transportowych określonych w § 1 pkt 4 uchwały. 
 
                                                                       
 
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  

                                                            2 osie 
12 18 1.888,00 2.092,00 
18 25 1.904,00 2.114,00 
25 31 1.920,00 2.134,00 
31           2.274,00           2.396,00  

3 osie i więcej 
12 40         2.020,00        2.396,00 
40  2.980,00 3.100,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Stawki podatku od środków transportowych określonych w § 1 pkt 6 uchwały. 
 
 
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  

                                                             1 oś 
12 18    234,00    262,00 
18 25    380,00    456,00 
25     672,00    802,00 

                                                           2 osie  
12 28            372,00             438,00  
28 33 1.016,00 1.212,00 
33 38 1.544,00 1.846,00 
38  2.028,00 2.396,00 

3 osie i więcej 
12 38 1.126,00 1.346,00 
38  1.532,00          1.830,00       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


