
 

Górne granice stawek podatku od nieruchomości 

Wartość górnej 

granicy stawki 

kwotowej na 

rok 2020 

Wartość wskaźnika 

cen towarów i usług 

konsumpcyjnych w I 

półroczu 2020 r. w 

stosunku do I 

półrocza 2019 r. 

Prognozowana wartość 

górnej granicy stawki 

kwotowej na rok 2021 

bez zaokrąglenia
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Prognozowana wartość 

górnej granicy stawki 

kwotowej na rok 2021 

wraz z zaokrągleniem do 

części setnej
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Ogłoszona wartość 

górnej granicy stawki 

kwotowej na rok 2021 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,95 zł 3,90% 0,9871 zł 0,99 zł 0,99 zł 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi 

jezior i zbiorników sztucznych 4,80 zł 3,90% 4,9872 zł 4,99 zł 4,99 zł 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,50 zł 3,90% 0,5195 zł 0,52 zł 0,52 zł 

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 

października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730), 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 

3,15 zł 3,90% 3,2729 zł 3,27 zł 3,28 zł 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych 0,81 zł 3,90% 0,8416 zł 0,84 zł 0,85 zł 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
23,90 zł 3,90% 24,8321 zł 24,83 zł 24,84 zł 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym 
11,18 zł 3,90% 11,6160 zł 11,62 zł 11,62 zł 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o 

działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,87 zł 3,90% 5,0599 zł 5,06 zł 5,06 zł 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 
8,05 zł 3,90% 8,3640 zł 8,36 zł 8,37 zł 

Suma 60,48 zł 60,52 zł 

Tabela 2. Prognozowane stawki górnej na rok 2021 a stawki ogłoszone (źródło: opracowanie własne) 

                                                           
1
 Zaokrąglenie do części dziesięciotysięcznej z uwzględnieniem Polskiej Normy PN-70-N-02120. 

2
 Zaokrąglenie do części setnej z uwzględnieniem Polskiej Normy PN-70-N-02120. 


