
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej
0,88 zł            0,77 zł            0,80 zł            0,80 zł                        0,89 zł               0,83 zł 0,76 zł             0,89 zł             0,86 zł             

2. pod wodami powierzchniowymi stojacymi lub wodami 

powierzchniowymi płynacymi jezior i zbiorników 

sztucznych 
4,58 zł            4,58 zł            4,58 zł            4,58 zł            4,58 zł            4,58 zł             4,58 zł             4,58 zł             4,58 zł             

3. letniskowe x x 0,47 zł            x x 0,46 zł* x 0,47 zł ** x

4. niezabudowane, objęte obszarem rewitalizacji, o którym 

mowa w ustawie o rewitalizacji (Dz.U.z 2015, poz. 1777)  3,00 zł            3,00 zł            3,00 zł            3,00 zł            3,00 zł            3,00 zł             3,00 zł             3,00 zł             3,00 zł             

5. pozostałe 0,26 zł            0,20 zł            0,24 zł            0,35 zł            0,46 zł            0,19 zł             0,24 zł             0,27 zł             0,39 zł             

1. mieszklane 0,66 zł            0,66 zł            0,67 zł            0,66 zł            0,75 zł            0,47 zł             0,75 zł             0,75 zł             0,75 zł             

2. związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej
18,25 zł          17,70 zł          18,00 zł          19,15 zł          20,09 zł          

12,79 zł              

11,65 zł ***
18,55 zł           15,40 zł           19,00 zł           

3. zajete na prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,68 zł          10,68 zł          10,68 zł          10,68 zł          10,68 zł          8,04 zł             10,68 zł           10,68 zł           10,68 zł           

4. związane z udzielaniem świadczeń 

zdrowotnych
4,65 zł            4,65 zł            4,65 zł            4,65 zł            4,65 zł            4,56 zł             4,65 zł             4,65 zł             4,65 zł             

5. pozostałe, w tym:

a) rekreacji indywidualnej (letniskowe) 7,66 zł            x 7,68 zł            x 7,68 zł            7,68 zł             x 7,66 zł             x

b)rekreacji indywidualnej - zamieszkałe na stałe x x x x x 0,47 zł             x x x

c) altany ROD x x x x x 7,68 zł             x x x

d) garaże, gospodarcze i inwentarskie x x x x 5,00 zł            4,00 zł             x x x

e) inne (pozostałe) 4,44 zł            6,15 zł            4,20 zł            7,00 zł            7,68 zł            7,68 zł             5,07 zł             5,70 zł             6,45 zł             

związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej
2% ich wartości 2% ich wartości 2% ich wartości 2% ich wartości 2% ich wartości 2% ich wartości 2% ich wartości 2% ich wartości 2% ich wartości

* nie dotyczy gruntów pod budynkami rekreacji indywidualnej - letniskowymi zamieszkałymi na stałe (stawka pod budynkami zamieszkałymi wynosi 0,19 zł od 1m
2
 )

**  oraz zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

*** socjalne, garaże i magazyny związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Średnia cena skupu żyta za 1 dt 53,75 zł          50,00 zł          50,00 zł          53,75 zł          48,00 zł          52,00 zł           53,75 zł           53,75 zł           53,75 zł           

 gospodarstwo rolne * 134,38 zł        125,00 zł        125,00 zł        134,38 zł        120,00 zł        130,00 zł         134,38 zł         134,38 zł         134,38 zł         

 działka rolna ** 268,75 zł        250,00 zł        250,00 zł        268,75 zł        240,00 zł        260,00 zł         268,75 zł         268,75 zł         268,75 zł         
* stawka dla gospodarstwa rolnego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt. żyta pomnożoną przez średnią cenę skupu żyta uchwaloną przez gminę

** stawka dla działki rolnej wynosi równowartość pieniężną 5 dt żyta pomnożoną przez średnią cenę skupu żyta uchwaloną przez gminę

Stawki

I.  Grunty - od 1 m
2
 powierzchni (pkt 1,3,4,5) i od 1 ha (pkt 2) :

II. Budynki lub ich części - od 1m
2
 powierzchni użytkowej:

III. Budowle lub ich części - wartość w zł

WĄGROWIEC 

MIASTO

Podatek rolny

Podstawa wymiaru podatku DAMASŁAWEK GOŁAŃCZ KISZKOWO MIEŚCISKO
MUROWANA 

GOŚLINA
SKOKI WAPNO

WĄGROWIEC 

GMINA

WĄGROWIEC 

GMINA

Stawki podatków w roku 2016

Przedmiot opodatkowania SKOKI WAPNO
WĄGROWIEC 

MIASTO

Podatek od nieruchomości

DAMASŁAWEK GOŁAŃCZ KISZKOWO MIEŚCISKO
MUROWANA 

GOŚLINA



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ha fiz. lasu 42,1894 zł      42,1894 zł      42,1894 zł      42,1894 zł      42,1894 zł      42,1894 zł       42,1894 zł       42,1894 zł       42,1894 zł       

Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m
3
 drewna, obliczaną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, którą ogłasza w komunikacie Prezes GUS

Za pierszew trzy kwartały 2015 r. średnia cena sprzedaży drewna wyniosła 191,77 zł za 1m
3
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