Stawki podatku od nieruchomości na 2019 r.
Przedmiot opodatkowania
Grunty - od 1 m2 powierzchni
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (od 1 ha)
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w
ustawie z dnia 9 października 2015 r. 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
Budynki lub ich części – od 1 m2 powierzchni użytkowej
mieszkalne
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki
mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie handlu
na powierzchni sprzedaży powyżej 600 m2 (od jednego budynku)
zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym
zajęte na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
Budowle lub ich części – od wartości

stawka
0,70 zł
4,54 zł
0,27 zł
2,98 zł

0,42 zł
18,60 zł
23,47 zł
8,42 zł
4,01 zł
5,24 zł
2%

Stawki podatku rolnego na 2019 r.
Przedmiot opodatkowania
Grunty rolne powyżej 1 ha użytków rolnych przeliczeniowych lub fizycznych)
Grunty rolne poniżej 1 ha użytków rolnych fizycznych

stawka
13,6000 zł
27,2000 zł

Stawki podatku leśnego na 2019 r.
Przedmiot opodatkowania
Lasy pozostałe
Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

stawka
42,2356 zł
21,1178 zł

Stawki podatku od środków transportowych na 2019 r.
Przedmiot opodatkowania
Stawka
Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie
546,00 zł
powyżej 5,5 ton do 7 ton włącznie
780,00 zł
powyżej 7 ton do 9 ton włącznie
828,00 zł
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
978,00 zł

Przedmiot opodatkowania
Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
Stawka
(w tonach)
Oś jezdna (osie jezdne)
Inne systemy
z zawieszeniem
Nie mniej niż
Mniej niż
pneumatycznym lub
zawieszenia osi
zawieszeniem uznanym
jezdnych
za równoważne
Dwie osie
12
15
990,00 zł
1.176,00 zł
15
1.368,00 zł
1.572,00 zł
Trzy osie
12
23
990,00 zł
1.236,00 zł
23
1.476,00 zł
1.944,00 zł
Cztery osie i więcej
12
27
1.236,00 zł
1.380,00 zł
27
29
1.476,00 zł
2.016,00 zł
29
2.088,00 zł
2.560,00 zł

Przedmiot opodatkowania
Ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej
12 ton

Przedmiot opodatkowania
Przyczepa lub naczepa, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Przedmiot opodatkowania
Autobus, w zależności od liczby miejsc do siedzenia
mniejszej niż 22 miejsca
równej lub wyższej niż 22 miejsca

Stawka
840,00 zł

Stawka
552,00 zł

Stawka
1.112,00 zł
1.794,00 zł

Przedmiot opodatkowania
Ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa ciągnik
Stawka
balastowy + przyczepa
(w tonach)
Oś jezdna (osie jezdne)
Inne systemy
z zawieszeniem
Nie mniej niż
Mniej niż
pneumatycznym lub
zawieszenia osi
zawieszeniem uznanym
jezdnych
za równoważne
Dwie osie
12
25
1.236,00 zł
1.386,00 zł
25
31
1.440,00 zł
1.764,00 zł
31
1.382,00 zł
2.024,00 zł
Trzy osie
12
40
1.644,00 zł
1.818,00 zł
40
1.798,00 zł
2.660,00 zł

Przedmiot opodatkowania
Przyczepa lub naczepa, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: przyczepa/naczepa + pojazd silnikowy
Stawka
(w tonach)
Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
Inne systemy
Nie mniej niż
Mniej niż
pneumatycznym lub
zawieszenia osi
zawieszeniem uznanym
jezdnych
za równoważne
Jedna oś
12
25
600,00 zł
768,00 zł
25
768,00 zł
864,00 zł
Dwie osie
12
33
828,00 zł
864,00 zł
33
38
990,00 zł
1.348,00 zł
38
1.200,00 zł
1.774,00 zł
Trzy osie i więcej
12
38
888,00 zł
1.038,00 zł
38
922,00 zł
1.338,00 zł

