
L.p. Określone w uchwale

Przewidywane do 

opodatkowania 

powierzchnia w m²/ha

Maksymalne 

na 2019 - 

zgodnie z 

obwieszczenie

m

Uchwalone 

przez RM na 

2018

Proponowan

e na 2019
Wzrost w %

Zmiana dochodów na skutek 

zmiany stawki

Wielkość dochodów z 

podatku od nieruchomości 

po uwzględnieniu stawek 

proponowanych na  2019 

Wielkość 

dochodów z 

podatku od 

nieruchomości po 

uwzględnieniu 

zwonień z uchwały 

nr XXII/228/2016 Z 

29.09.2016 

1

Art.5 ust.1 pkt 1a  od gruntów związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu 

na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i 

budynków

1 338 057,99 0,93 0,91 0,92 1,10

13279 zł więcej dochodu za 

każde zwiększenie stawki o              

1 grosze

1 231 013 1 219 564

2

Art.5 ust. pkt 1b  od gruntów pod wodami 

powierzchniowo stojacymi i lub wodami 

powierzchniowo płynacymi jezior i zbiorników 

sztucznych  od 1 ha

9,8966 4,71 4,63 4,71 1,73

1zł więcej dochodu za każde 

zwiększenie stawki o                        

8 groszy

47 47

3
Art.5 ust. 1 pkt 1c  od gruntów pozostałych od 1m² 

powierzchni:
- -

4 Art.5 ust. 1 pkt 1c letniskowych 48 120,00 0,49 0,48 0,49 2,08

482 zł więcej dochodu za 

każde zwiększenie stawki o             

1 grosz

23 579 23 579

5

Art.5 ust.1 pkt 1d niezabudowanych objętych  

obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z 

dnia 9 października 2015 r.  o rewitalizacji (Dz. U. 2017 

r. poz.1023, 1529 i 1566)  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 m² powierzchni                                                                                                 

0,00 3,09 3,04 3,09 1,64 Brak takich nieruchomości 0 0

6

Art. 5 ust.1 pkt 2e zajętych na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności pożytku publicznego przez 

organizacje pożytku publicznego

0,00 0,49 0,48 0,49 2,08 Brak takich nieruchomości 0 0

7
Art. 5 ust.1 pkt 2e  pozostałych (grunty, które nie są 

użytkami rolnymi oraz te, które nie są związane z 

działalnością gospodarczą)

2 426 130,00 0,49 0,35 0,37 5,71

48.532 zł więcej dochodu za 

każde zwiększenie stawki o  2 

grosze

897 668 897 668

8
Art. 5 ust.1 pkt 2a  od budynków lub ich części 

mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej
395 100,05 0,79 0,75 0,79 5,33

15.791 zł więcej dochodu za 

każde zwiększenie stawki o 4 

grosze

312 129
312 129

PROPONOWANE STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2019 ROK

Od gruntów:

Od budynków:



9

Art. 5 ust.1 pkt 2b  od budynków lub ich części 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 

na prowadzeie działalności gospodarczej od 1 m² 

powierzchni użytkowej

75 718,09 23,47 22,35 22,35 0,00 nie podwyższono stawki 1 692 299 1 589 504

10

Art. 5 ust.1 pkt 2c od budynków lub ich części zajętych 

na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² 

powierzchni użytkowej

702,90 10,98 10,80 10,98 1,67

127 zł  więcej dochodu za 

każde zmniejszenie stawki o 

18 groszy

7 718 7 718

11

Art. 5 ust.1 pkt 2e od budynków lub ich części 

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w 

rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 

zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 

1m² powierzchni użytkowej

1 149,05 4,78 4,70 4,78 1,70

92 zł więcej dochodów za 

każde zmniejszenie stawki o  

8 groszy

5 492 5 492

12
Art. 5 ust.1 pkt 2e od pozostałych budynków lub ich 

części od 1m² powierzchni użytkowej:
-

13 Art. 5 ust.1 pkt 2e letniskowych 1 941,67 7,90 7,77 7,90 1,67

219 zł więcej dochodu za 

każde zmniejszenie stawki o  

13 groszy

15 339 15 339

14

Art. 5 ust.1 pkt 2e zajętych na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności pożytku publicznego przez 

organizacje pożytku publicznego

0,00 7,90 7,77 7,90 1,67 Brak takich nieruchomości 0 0

15
Art. 5 ust.1 pkt 2e pozostałych (stodoły, komórki, 

garaże)
93 030,34 7,90 6,30 6,30 0,00 nie podwyższono stawki 586 091 586 091

16 Art. 5 ust.1 pkt 3 od budowli (wartość w zł) 138 129 029,90 2 2 2 0,00 nie podwyższono stawki 2 762 581 2 762 581

RAZEM 7 533 956 7 419 712

Od budowli:



                                                                                                                                                           


