
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 
Stawki  
2021 

1. od gruntów:   

a. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m2 powierzchni, 0,88 zł 

b. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi 
jezior i zbiorników sztucznych –  od 1 ha powierzchni, 

4,99 zł 

c. drogi – od 1 m2 powierzchni, 
0,33 zł 

d. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego –  od 1 m2 powierzchni; 

0,33 zł 

e. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 
października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2017, poz. 1023 z późn.zm.), 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 

3,28 zł 

2. od budynków lub ich części: 

 
a. mieszkalnych –  od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

0,69zł 

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

21,42 zł 

c. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym –  od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

11,62 zł 

d. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych –  od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

5,06zł 

e. garaży – od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
7,39 zł 

f. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego –  od 1 m2 powierzchni użytkowej;  4,32 zł 

3. od budowli –  2% ich wartości. 2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODATEK ROLNY 

Gospodarstwo 
146,3750 zł od ha 

przeliczeniowego 

Działka 292,75 zł od ha fizycznego 

PODATEK LEŚNY 

43,3048 zł od ha 

OPŁATA OD POSIADANIA PSA 

Od 1 stycznia 2018 roku nie obowiązuje. 



PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY 

DMC od 3,5 tony i poniżej 12 ton 
    

ZNIŻKA 15% od EURO 4 
wzwyż 

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 526 zł   447 zł   

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 790 zł   672 zł   

powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 988 zł   840 zł   

DMC równa lub wyższa niż 12 ton 
pneumatyczne 

lub 
równoważne 

inne 
pneumatyczne 

lub 
równoważne 

inne 

2 osie 

równa lub wyższa 12 ton a mniejsza niż 18 ton 1 082 zł 1 662 zł 920 zł 1 413 zł 

równa lub wyższa niż 18 ton a mniejsza niż 26 ton 1 580 zł 2 174 zł 1 343 zł 1 849 zł 

3 osie 

równa lub wyższa 12 ton a mniejsza niż 18 ton 950 zł 1 082 zł 807 zł 920 zł 

równa lub wyższa niż 18 ton a mniejsza niż 26 ton 1 488 zł 2 080 zł 1 265 zł 1 768 zł 

równa lub wyższa niż 26 ton 1 338 zł   1 137 zł   

4 osie i więcej 

równa lub wyższa niż 18 ton a mniejsza niż 26 ton 1 357 zł 1 897 zł 1 153 zł 1 613 zł 

równa lub wyższa niż 26 ton 2 179 zł 3 125 zł 1 852 zł 2 657 zł 

          

CIĄGNIK SIODŁOWY I BALASTOWY 

DMC Zespołu pojazdów do 3,5 tony i poniżej 12 ton         

od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony 678 zł   576 zł   

od 5,5 tony i poniżej 9 ton 950 zł   807 zł   

od 9 ton i poniżej 12 ton 1 218 zł   1 035 zł   

DMC Zespołu pojazdów równa lub wyższa niż 12 ton 

pneumatyczne 
lub 

równoważne 
inne 

pneumatyczne 
lub 

równoważne 
inne 

2 osie 

nie mniej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton 1 357 zł 1 357 zł 1 153 zł 1 153 zł 

nie mniej niż 18 ton do 36 ton włącznie 1 862 zł 2 415 zł 1 583 zł 2 052 zł 

wyższej niż 36 ton 1 900 zł 2 553 zł 1 615 zł 2 170 zł 

3 osie 

wyższej niż 36 ton 2 269 zł 3 124 zł 1 929 zł 2 656 zł 

          

PRZYCZEPY I NACZEPY 

DMC Zespołu pojazdów od 7 ton i poniżej 12 ton 
813 zł       

DMC Zespołu pojazdów równa lub wyższa  
niż 12 ton 

pneumatyczne 
lub 

równoważne 
inne 

    

1 oś 

nie mniej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton 950 zł 1 082 zł     

nie mniej niż 18 ton do 36 ton włącznie 1 082 zł 1 218 zł     

2 osie 

nie mniej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton 790 zł 857 zł     

nie mniej niż 18 ton do 36 ton włącznie 1 218 zł 1 700 zł     

wyższej niż 36 ton 1 516 zł 2 239 zł     

3 osie 

wyższej niż 36 ton 1 200 zł 1 688 zł     

AUTOBUSY 

mniej niż 22 miejsc 950 zł   807 zł   

równej lub wyższej niż 22 miejsc 1 897 zł   1 613 zł   

 


