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Lp.  Wyszczególnienie  Jednostka miary  Stawka 

podatku 

 

Od gruntów: 

 

1  
Od gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, bez 

wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  

 

1 m² powierzchni  

 

0,81 z³ 

 

2  
Od gruntów pod wodami powierzchniowymi stoj¹cymi lub wodami 

powierzchniowymi p³yn¹cymi jezior i zbiorników sztucznych 

 

1 ha powierzchni  

 

4,80 z³ 

 

3  
Od gruntów pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej 

statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku 

publicznego  

 

 

1 m² powierzchni  

 

0,33 z³ 

4 Od gruntów niezabudowanych objêtych obszarem rewitalizacji, o którym 

mowa w ustawie z dnia 9 paŸdziernika  2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.z 2018 r. 

poz.1398 z póŸn.zm), i po³o¿onych na terenach, dla których miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowê 

mieszkaniow¹, us³ugow¹ albo zabudowê o przeznaczeniu mieszanym 

obejmuj¹cym wy³¹cznie te rodzaje zabudowy, je¿eli od dnia wejœcia w ¿ycie 

tego planu w odniesieniu do tych gruntów up³yn¹³ okres 4 lat, a w tym czasie 

nie zakoñczono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 

1 m² powierzchni  3,15 z³ 

Od budynków lub ich czêœci:   

 

5  
Od budynków mieszkalnych lub ich czêœci  1 m² powierzchni  

u¿ytkowej  

 

0,79 z³ 

 

6  
Od budynków lub ich czêœci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci 

gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na 

prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej  

 

1 m² powierzchni  

u¿ytkowej 

20,66 z³ 

 

7 
Od budynków lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci 

gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  
 

1 m² powierzchni  

u¿ytkowej 

11,18 z³ 

 

8  
Od budynków lub ich czêœci zwi¹zanych z udzielaniem œwiadczeñ 

zdrowotnych w rozumieniu przepisów o dzia³alnoœci leczniczej, zajêtych 

przez podmioty udzielaj¹ce tych œwiadczeñ  

 

1 m² powierzchni  

u¿ytkowej 

4,87 z³ 

 

9 
Od budynków pozosta³ych lub ich czêœci, w tym zajêtych na prowadzenie 

odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje 

po¿ytku publicznego  

 

1 m² powierzchni  

u¿ytkowej 

6,33 z³ 

Od budowli  

 

10 
Od budowli  % od wartoœci okreœlonej 

na podstawie art. 4 ust.1 

pkt.3 i ust.3-7 ustawy 

2 %  

 

Rodzaj œrodka transportowego  Stawki podatku (w z³otych) 

Powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie 

wyprodukowane po roku 2010 lub posiadaj¹ce certyfikat EURO 5 lub EURO 6 715 

wyprodukowane w 2010 roku i wczeœniej  794 

Powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie 

wyprodukowane po roku 2010 lub posiadaj¹ce certyfikat EURO 5 lub EURO 6 1198 

wyprodukowane w 2010 roku i wczeœniej  1330 

Powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton 

wyprodukowane po roku 2010 lub posiadaj¹ce certyfikat EURO 5 lub EURO 6 1435 

wyprodukowane w 2010 roku i wczeœniej  1596 
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Lp.  Wyszczególnienie  Jednostka miary  Stawka 

podatku 

 

Od gruntów: 

 

1  
Od gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, bez 

wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  

 

1 m² powierzchni  

 

0,81 z³ 

 

2  
Od gruntów pod wodami powierzchniowymi stoj¹cymi lub wodami 

powierzchniowymi p³yn¹cymi jezior i zbiorników sztucznych 

 

1 ha powierzchni  

 

4,80 z³ 

 

3  
Od gruntów pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej 

statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku 

publicznego  

 

 

1 m² powierzchni  

 

0,33 z³ 

4 Od gruntów niezabudowanych objêtych obszarem rewitalizacji, o którym 

mowa w ustawie z dnia 9 paŸdziernika  2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.z 2018 r. 

poz.1398 z póŸn.zm), i po³o¿onych na terenach, dla których miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowê 

mieszkaniow¹, us³ugow¹ albo zabudowê o przeznaczeniu mieszanym 

obejmuj¹cym wy³¹cznie te rodzaje zabudowy, je¿eli od dnia wejœcia w ¿ycie 

tego planu w odniesieniu do tych gruntów up³yn¹³ okres 4 lat, a w tym czasie 

nie zakoñczono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 

1 m² powierzchni  3,15 z³ 

Od budynków lub ich czêœci:   

 

5  
Od budynków mieszkalnych lub ich czêœci  1 m² powierzchni  

u¿ytkowej  

 

0,79 z³ 

 

6  
Od budynków lub ich czêœci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci 

gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na 

prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej  

 

1 m² powierzchni  

u¿ytkowej 

20,66 z³ 

 

7 
Od budynków lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci 

gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  
 

1 m² powierzchni  

u¿ytkowej 

11,18 z³ 

 

8  
Od budynków lub ich czêœci zwi¹zanych z udzielaniem œwiadczeñ 

zdrowotnych w rozumieniu przepisów o dzia³alnoœci leczniczej, zajêtych 

przez podmioty udzielaj¹ce tych œwiadczeñ  

 

1 m² powierzchni  

u¿ytkowej 

4,87 z³ 

 

9 
Od budynków pozosta³ych lub ich czêœci, w tym zajêtych na prowadzenie 

odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje 

po¿ytku publicznego  

 

1 m² powierzchni  

u¿ytkowej 

6,33 z³ 

Od budowli  

 

10 
Od budowli  % od wartoœci okreœlonej 

na podstawie art. 4 ust.1 

pkt.3 i ust.3-7 ustawy 

2 %  

 

Rodzaj œrodka transportowego  Stawki podatku (w z³otych) 

Powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie 

wyprodukowane po roku 2010 lub posiadaj¹ce certyfikat EURO 5 lub EURO 6 715 

wyprodukowane w 2010 roku i wczeœniej  794 

Powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie 

wyprodukowane po roku 2010 lub posiadaj¹ce certyfikat EURO 5 lub EURO 6 1198 

wyprodukowane w 2010 roku i wczeœniej  1330 

Powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton 

wyprodukowane po roku 2010 lub posiadaj¹ce certyfikat EURO 5 lub EURO 6 1435 

wyprodukowane w 2010 roku i wczeœniej  1596 

 



18 

 

Liczba osi i  

dopuszczalna masa ca³kowita (w 

tonach) 

Stawki podatku (w z³otych) 

nie mniej ni¿ mniej ni¿ Oœ jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym  

lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne 

Inne systemy zawieszenia  

osi jezdnych 

dwie osie jezdne 

12 13 133 201 

13 14 398 533 

14 15 1078 1199 

15  1319 1677 

trzy osie jezdne 

12 17 266 398 

17 19 521 731 

19 21 1318 1463 

21 23 1557 1733 

23 25 1817 2130 

25  1817 2130 

cztery osie i wiêcej 

12 25 941 1330 

25 27 1817 1996 

27 29 2049 2261 

29 31 2261 3238 

31  2542 3238 

 

Ci¹gnik siod³owy lub balastowy 

Stawki podatku (w z³otych) 

Wyprodukowane  

w 2010 r. i wczeœniej  
Wyprodukowane  

po 2010 r. lub posiadaj¹ce certyfikat 

EURO 5 lub EURO 6 

Ci¹gnik siod³owy lub balastowy o dopuszczalnej masie  

ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 ton do 7 ton w³¹cznie  
1330 1199 

Ci¹gnik siod³owy lub balastowy o dopuszczalnej masie  

ca³kowitej zespo³u pojazdów powy¿ej 7 ton do poni¿ej 

12 ton  

1733 1594 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita  

zespo³u pojazdów: ci¹gnik siod³owy + naczepa, 

ci¹gnik balastowy + przyczepa (w tonach) 

Stawka podatku (w z³otych) 

nie mniej ni¿ mniej ni¿ Oœ jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 

równowa¿ne 

Inne systemy 

zawieszenia 

dwie osie 

12 18 664 794 

18 25 959 1065 

25 31 1199 1330 

31  2036 2502 

trzy osie i wiêcej 

12 40 2157 2395 

40  2646 3238 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita  

zespo³u pojazdów: 

przyczepa/naczepa+pojazd silnikowy (w 

tonach) 

Stawka podatku (w z³otych) 

nie mniej ni¿ mniej ni¿  Oœ jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne  
Inne systemy 

zawieszenia  

osi jezdnych 

jedna oœ 

12 18 133 201 

18 25 715 794 

25  794 931 

dwie osie 

12 28 478 533 

28 33 928 1130 

33 38 1435 1733 

38  1741 2263 

trzy osie i wiêcej 

12 38 1078 1262 

38  1435 1733 

 

Autobusy o liczbie miejsc siedz¹cych Stawki podatku (w z³otych) 

Autobusy wyprodukowane 

w 2010 r. i wczeœniej 
Autobusy wyprodukowane po 

2010 r. lub posiadaj¹ce certyfikat 

EURO 5 lub EURO 6 

Autobusy o liczbie poni¿ej 22 miejsc siedz¹cych 

poza miejscem kierowcy 
1596 1435 

Autobusy o liczbie równej lub wy¿szej ni¿ 

22 miejsc siedz¹cych poza miejscem kierowcy 
1862 1677 
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