
Zestawienie podatków od nieruchomości na rok 2012 w Gminie Porąbka
 i gminach sąsiednich.

Stawki podatku Stawka maks. 
określona  w 

obwieszczeniu 
Ministra 

Finansów z 
dnia 

19.10.2011r.

Gmina 
Porąbka

Gmina Kozy Gmina 
Czernichów

Gmina 
Wilamowice

Od budynków mieszkalnych lub ich części - od 1 m2  powierzchni użytkowej /w 
tym garaże w budynkach/

 0,70 zł 0,67  zł 0,70 zł 0,68 zł 0,70 zł

Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2  powierzchni użytkowej

21,94 zł 20,10 zł 20,50 zł 20,00 zł 21,10 zł

Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od  1m2 powierzchni
użytkowej

10,24 zł 10,24 zł 10,20 zł 10,24 zł 10,24 zł

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.

4,45 zł 4, 45 zł 4,45 zł 4,45 zł 4,45 zł

Od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego - od 1m2 powierzchni użytkowej:
a) wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
b) od garaży pozostałych – nie zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych
c) zajętych na pomieszczenia gospodarcze lub chów drobnego inwentarza
d) innych, nie wymienionych pod lit. a) b) i c)

7,36 zł
7,36 zł
7,36 zł
7,36 zł

7,36 zł
5,20 zł
0,10 zł
7,36 zł

7,30 zł
6,60 zł
4,50 zł
7,30 zł

7,36 zł
5,00 zł
5,00 zł
7,36 zł

3,80 zł
3,80 zł
3,80 zł
3,80 zł

Od 1m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów 
i budynków 

0,84 zł 0,84 zł 0,84 zł 0,80 zł 0,79 zł

Od gruntów:
a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne  lub elektrowni 
wodnych – od 1ha powierzchni
b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego – od 1m2 powierzchni 

4,33 zł

0,43 zł

4,33 zł

0,25 zł

4,33 zł

0,35 zł

4,33 zł

0,39 zł

4,33 zł

0,26 zł

Od budowli określonych w art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

2% ich 
wartości

2% ich 
wartości

2% ich 
wartości

2% ich 
wartości

Zestawienie stworzono na podstawie:
Uchwały Nr XI/94/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 5 grudnia 2011 r.
Uchwały Nr XI/68/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 4 listopada 2011 r.
Uchwały Nr XIII/110/2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 listopada 2011 r.
Uchwały Nr XIV/124/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 listopada 2011 r.


