
   Porównanie stawek podatkowych w roku 2018      

         

         

    Powiat Lęborski 

   Łeba Wicko 

Nowa 
Wieś 
Leborska Lębork Cewice 

1.1   
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu 

na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 
0,80 0,90 0,88 0,84 0,81 

1.2   
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 

2,80 4,63 4,63 3,77 4,63 

1.3   
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej 

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 
0,35 0,34 0,36 0,32 0,42 

1.4   

grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w 
ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1023, z późn. zm.), i położone 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 

2,98 3,04 3,04 2,96 3,04 

1.5   budynki mieszkalne 0,65 0,75 0,76 0,68 0,74 

1.6   
budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 

budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności 
gospodarczej 

18,70 18,85 18,85 20,60 20,44 

    
budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej w zakresie edukacji, wychowania i rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych od 1 m2  

    11,72     

1.7   
budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 
9,40 10,80 10,80 9,40 10,80 

1.8   
budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające 

tych świadczeń 
4,61 4,70 4,70 4,60 4,70 

1.9   
budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej 

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 
7,30 7,65 5,10 7,00 4,56 

    budynki gospodarcze 
 

4,65       

    
budynki lub ich części zajęte na składy opału związane z 

funkcjonowaniem mieszkań o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 
20m2 

0,50     
 

  

    garaże wolnostojące   7,60       

    od domków letniskowych od 1 m2 powierzchni użytkowej     7,77     

    
Budynki będące wyłącznie pomieszczeniami na opał, pralniami, 

suszarniami, jeśli są niezbędne do funkcjonowania lokalu lub budynku 
mieszkalnego 

      0,68   

    
Budynki będące wyłącznie ubikacjami, jeśli są niezbędne do 

funkcjonowania lokalu lub budynku mieszkalnego 
      0,10   

1.10   budowle 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

2.1   grunty gospodarstw rolnych  52,49 52,49 52,49 52,49 52,49 

3.1   lasy, z wyjątkiem wykazanych w sekcji 3.2 197,06 197,06 197,06 197,06 197,06 

 


