
PORÓWNANIE STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 

Lp. Przedmiot opodatkowania
KRAPKOWICE 

prop. 2020
GOGOLIN 2019

ZDZIESZOWICE 

2019

STRZELECZKI 

2019
WALCE 2019

1 Od gruntów

a)
związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i 

budynków od 1 m² powierzchni

0,93 0,90 0,84 0,84            0,93      

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub 

wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i 

zbiorników sztucznych - od 1 ha powierzchni

4,10 4,71 4,49 4,21            4,71      

c)

pozostałych - od 1m² powierzchni
0,35 0,26 0,21 0,23            0,42      

d)

niezabudowanych objętych obszarem 

rewitalizacji, o któym mowa w ustawie z dnia 9 

października 2015r. O rewitalizacji (Dz. U. z 

2017r. Poz. 1023 ze zm.), 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

3,09 3,09 1,10 0,50            3,09      

2 Od budynków lub ich części

a)
mieszkalnych - od 1 m² powierzchni użytkowej 0,70 0,68 0,65 0,74            0,79      

b)

związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 

lub ich części zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej - stawkę podstawową 

- od 1m² powierzchni

22,90 22,65 21,41 20,44          22,80    

c)

związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej w obiektach handlowych (w 

sklepach wielkopowierzchniowych) na 

powierzchni przekraczającej 800m², stacje 

paliw, banki i instytucje finansowe - stawkę 

podwyższoną - od 1m² powierzchni

23,90 -            -               -              -         

d)
zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałym siewnym - od 1m² powierzchni

9,94 10,98 10,27 10,55          10,98    

e)

związanych z udzielaniem świadczeń 

zdrowotnych w rozumieniu przepisów o 

działalności leczniczej, zajętych przez podmioty 

udzielające tych świadczeń - od 1 m² 

powierzchni

4,78 3,81 4,39 4,32            4,78      

f) Garaże - od 1m² powierzchni 6,58 4,64 4,89 -              -         

g) pozostałych - od 1m² powierzchni 4,25 4,02 4,89 4,33            5,60      

3 Budowle - ich wartość 2% 2% 2% 2% 2%, 1%
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