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1

Art.5 ust.1 pkt 1a  od gruntów związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu 
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i 
budynków

1 386 320,58 1,03 0,96 1,00 4,17
55.453 zł  wiecej dochodu za 

zwiększenie stawki o                                   
4  grosze

1 386 321 1 384 414

2

Art.5 ust. pkt 1b  od gruntów pod wodami 
powierzchniowo stojacymi i lub wodami 
powierzchniowo płynacymi jezior i zbiorników 
sztucznych  od 1 ha

7,8966 5,17 4,99 5,17 3,61
1 zł więcej dochodu za 
zwiększenie stawki o                                 

18 groszy
41 41

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

- -

4 Art.5 ust. 1 pkt 1c letniskowych 50 313,00 0,54 0,52 0,54 3,85
1.006 zł więcej dochodu za 

zwiększenie stawki o                      
2 grosze

27 169 27 169

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 3,40 3,28 3,40 3,66 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 0,54 0,52 0,54 3,85 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)

2 372 339,16 0,54 0,44 0,48 9,09
94.894 zł więcej dochodu za  

zwiększenie stawki o                            
4 grosze

1 138 723 1 186 170

8
Art. 5 ust.1 pkt 2a  od budynków lub ich części 
mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej

408 543,50 0,89 0,82 0,86 4,88
16.342 zł więcej dochodu za  

zwiększenie stawki o                        
4 grosze

351 347
351 347

PROPONOWANE STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2022 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

82 192,97 25,74 22,65 23,10 1,99
36.987 zł więcej dochodu za  

zwiększenie stawki o  45 
groszy

1 898 658 1 883 051

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 12,04 11,62 12,04 3,61
295 zł więcej dochodu za 

zwiększenie stawki o                    
42 grosze

8 463 8 463

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

1 126,78 5,25 5,06 5,25 3,75
214 zł więcej dochodu za każde 

zwiększenie stawki o                                                                  
19 groszy

5 916 5 916

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 2 056,88 8,68 8,37 8,68 3,70
638 zł więcej dochodu za 

zwiększenie stawki o                      
31 groszy

17 854 17 854

14
Art. 5 ust.1 pkt 2e zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego

0,00 8,68 8,37 8,68 3,70 Brak takich nieruchomości 0 0

15
Art. 5 ust.1 pkt 2e pozostałych (stodoły, komórki, 
garaże) 93 136,84 8,68 6,50 6,90 6,15

37.255 zł więcej dochodu za 
każde zwiększenie stawki o   40 

groszy
642 644 605 389

16 Art. 5 ust.1 pkt 3 od budowli (wartość w zł) 232 066 927,61 2 2 2 0,00 nie podwyższono stawki 4 641 339 4 641 339

RAZEM 10 118 473 10 111 153

Od budowli:



                                                                                                                                                           


