
STAWKI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W 2009 r. 
 
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 
1. Od gruntów: 

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,72 zł od 1 m2 powierzchni, 

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,90 zł od 1 ha 
powierzchni. 

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,17 zł od 1 m2 powierzchni, 

2. Od budynków lub ich części: 
1) mieszkalnych - 0,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 
2) od budynków lub ich części: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,86 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej, 

b) z tym, że od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych - 10,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym - 9,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych - 4,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,64 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
z tym, że od budynków stanowiących zaplecze gospodarcze budynków mieszkalnych 
służących do przechowania narzędzi i sprzętu ogrodniczego, pomieszczeń do 
przechowywania plonów rolnych (stodoły, stajnie, obory, szopy itp.), za wyjątkiem budynków 
wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej - 5,21 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 
od garaży wolnostojących - 6,36 zł od 1 m² powierzchni użytkowej 

 
3. Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 2% wartości 

określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 
 
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Lp. Treść Stawka 
1. 2 3 
I Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej: 

 1)powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 
2)powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 
3)powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 

582,30 zł 
873,30 zł 

1.165,90 zł 
II 

 
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 

12 ton i liczbie osi: 
1)dwie osie  Oś jezdna 

z zawieszeniem 
pneumatycznym 

Inny system 
zawieszenia osi 

a)nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton 
b)nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton 
c)nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton 
d)nie mniej niż 15 ton i więcej 

1.165,90 zł 
1.282,10 zł 
1.398,30 zł 
1.515,50 zł 

1.282,10 zł 
1.398,30 zł 
1.515,50 zł 
1.631,70 zł 

2)trzy osie Oś jezdna 
z zawieszeniem 
pneumatycznym 

Inny system 
zawieszenia osi 

a)nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton 
b)nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton 
c)niemniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton 
d)nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony 
e)nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton 
f)nie mniej niż 25 ton i więcej 

1.515,50 zł 
1.631,70 zł 
1.747,80 zł 
1.865,00 zł 
1.982,30 zł 
2.098,50 zł 

1.631,70 zł 
1.747,80 zł 
1.865,00 zł 
1.982,30 zł 
2.098,50 zł 
2.215,70 zł 

 

3)cztery osie i więcej Oś jezdna z Inny system 



zawieszeniem 
pneumatycznym 

zawieszenia osi 

a)nie mniej niż 12 tony i mniej niż 25 ton 
b)nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton 
c)nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton 
d)nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton 
e)nie mniej niż 31 ton i więcej 

2.098,50 zł 
2.215,70 zł 
2.331,90 zł 
2.448,00 zł 
2.564,20 zł 

2.215,70 zł 
2.331,90 zł 
2.448,00 zł 
2.690,00 zł 
2.690,00 zł 

III Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie 
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

 1)od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.165,90 zł 
IV Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie 

z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej 
lub wyższej niż 12 ton i liczbie osi:  
1)dwie osie Oś jezdna z 

zawieszeniem 
pneumatycznym 

Inny system 
zawieszenia osi 

a)nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton 
b)nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton 
c)nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton 
d)nie mniej niż 31 ton do 36 ton włącznie 
e)powyżej 36 ton 

1.282,10 zł 
1.398,30 zł 
1.515,50 zł 
1.631,70 zł 
1.734,80 zł 

1.398,30 zł 
1.515,50 zł 
1.631,70 zł 
2.080,50 zł 
 2.080,50 zł 

2)trzy osie Oś jezdna 
z zawieszeniem 
pneumatycznym 

Inny system 
zawieszenia osi 

 

a)nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie 
b)powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton 

c)nie mniej niż 40 ton i więcej 

1.747,80 zł 
2.098,50 zł 
2.448,10 zł 

2.059,80 zł 
2.448,10 zł 
2.691,80 zł 

V Przyczepy i naczepy /z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego/, które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masę całkowitą:  

 1)od 7 ton i poniżej 12 ton 349,50 zł 
VI Przyczepy i naczepy /z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 

prowadzoną przez podatnika podatku rolnego/, które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masę całkowita równa lub wyższą niż 12 ton i liczbę osi: 
1)jedna oś Oś jezdna 

z zawieszeniem 
pneumatycznym 

 Inny system 
zawieszenia osi  

a)nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton 
b)nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton 
c)nie mniej niż 25 ton do 36 włącznie 
d)powyżej 36 ton 

406,60 zł 
465,80 zł 
522,80 zł 
536,70 zł 

465,80 zł 
522,80 zł 
615,20 zł 
646,50 zł 

2)dwie osie Oś jezdna 
z zawieszeniem 
pneumatycznym 

Inny system 
zawieszenia osi 

a)nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton 
b)nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony 
c)nie mniej niż 33 tony do 36 ton włącznie 
d)powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton 
e)nie mniej niż 38 ton i powyżej 

580,80 zł 
693,70 zł 
961,60 zł 

1.300,40 zł 
1.311,20 zł 

640,00 zł 
961,60 zł 

1.247,70 zł 
1.924,30 zł 
1.962,90 zł 

3)trzy osie Oś jezdna 
z zawieszeniem 
pneumatycznym 

Inny system 
zawieszenia osi  

  

a)nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie 
b)powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton 
c)nie mniej niż 38 ton i powyżej 

932,60 zł 
1.049,80 zł 
1.165,90 zł 

1.033,70 zł 
1.072,40 zł 
1.404,70 zł 

VII Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 
 1)mniejsza niż 30 miejsc 

2)równej lub wyższej niż 30 miejsc 
873,30 zł 

1.631,70 zł 
VIII Dla pojazdów określonych w pkt I, III, V, i VII posiadających katalizator lub 



wyprodukowanych od 1.01.1999 r. stawki podatku określa się w wysokości: 
1)od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej: 
a)powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 
b)powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 
c)powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 

523,80 zł 
756,10 zł 

1.048,70 zł 
2)od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu: 
a)od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.048,70 zł 
3)od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę 
całkowita:  
a)od 7 ton i poniżej 12 ton 290,40 zł 
4)od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia 

 

a)mniejszej niż 30 miejsc 
b)równej lub wyższej niż 30 miejsc 

699,10 zł 
1572,50 zł 

 
OPŁATA TARGOWA 
Dzienne stawki opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek 
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach 
w wysokości: 
 
1/ od osób dokonujących sprzedaży na wyznaczonych targowiskach towarów ze straganu: 

- 6,00 zł od 1 m bieżącego powierzchni straganu oraz 
- 3,00 zł za każdy następny rozpoczęty metr bieżący, 

2/ od osób dokonujących sprzedaży na wyznaczonych targowiskach z wózka, kosza, skrzynki, torby, 
namiotów itp.: 
a/ przy sprzedaży odzieży, kwiatów, artykułów żywnościowych, gospodarstwa domowego 

i innych podobnych - 3,00 zł od 1 m2 zajmowanej powierzchni oraz 2,00 zł za każdy 
rozpoczęty metr kwadratowy, 

b/ pozostałych - 4,50 zł od 1 m2 zajmowanej powierzchni oraz 3,00 zł za każdy rozpoczęty metr 
kwadratowy, 

3/ od osób dokonujących sprzedaży na wyznaczonych targowiskach towarów z samochodów, 
przyczep, naczep: 
a/ artykułów spożywczych - 18,00 zł 
b/ artykułów pozostałych - 28,00 zł 

4/ od osób dokonujących sprzedaży poza wyznaczonym targowiskiem - 2,00 zł od 1 m2 zajmowanej 
powierzchni i 1,50 zł za każdy następny metr kwadratowy. 

 
Przy równoczesnej sprzedaży artykułów żywnościowych i pozostałych opłatę pobiera się wg stawek 
przewidzianych dla towarów pozostałych. 
 
OPŁATA UZDROWISKOWA - 2.50 zł 
 
OPŁATA MIEJSCOWA - 1.60 zł 


