
  Porównanie stawek podatkowych w roku 2018 

          

          

  Łeba Ustka Mielno Wladysławowo Jastarnia Krynica Morska Międzyzdroje 

1.1 
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na 

sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 
0,80 0,89 0,89 0,88 0,90 0,80 0,88 

  w tym zajętych na prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej              0,33 

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

2,80 4,54 4,63 4,54 4,63 4,11 4,51 

1.3 
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej 

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 
0,35 0,42 0,45 0,43 0,48 0,35 0,42 

  położone na terenach  wiejskich             0,37 

  

położone w Międzyzdrojach przy ul. Bohaterów Warszawy,Promenada 
Gwiazd,Campingowa,Turystyczna,Ludowa,Pomorska,Romualda 

Traugutta,Tadeusza Kościuszki,Książąt Pomorskich,Tysiąclecia Państwa 
Polskiego,Parkowa,Ignacego Krasickiego,Światowida, 

Zwycięstwa,Krótka,Zdrojowa, Morska ,Mikołaja Kopernika,Adama 
Mickiewicza,Rybacka,Gryfa 

Pomorskiego,Plażowa,Poprzeczna,Spokojna,Cicha,Wczasowa,Wesoła,Dąbrówki,
Plac Neptuna,odcinek ul. Niepodległości od ul. Zwycięstwa do skrzyżowania z ul. 

Marii Dąbrowskiej,Nowomyśliwska,Mieszka I-go,Myśliwska,Sportowa,Aleja 
Róż,Polna,  

Orla, Komunalna 

            0,45 



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

1.5 budynki mieszkalne 0,65 0,70 0,64 0,73 0,75 0,62 0,79 

  
od budynków mieszkalnych lub ich części wyposażonych w ogrzewanie - 

gazowe, olejowe, elektryczne, altrnatywne źródła energii 
        0,65     

1.6 
budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki 
mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 

18,70 22,50 22,62 19,70 23,00 19,38   

  

położone w Międzyzdrojach przy ul.:Bohaterów Warszawy,Promenada 
Gwiazd,Campingowa,Turystyczna,Ludowa,Pomorska,Romualda 

Traugutta,Tadeusza Kościuszki,Książąt Pomorskich,Tysiąclecia Państwa 
Polskiego,Parkowa,Ignacego Krasickiego,Światowida, 

Zwycięstwa,Krótka,Zdrojowa,Morska,Mikołaja Kopernika,Adama 
Mickiewicza,Rybacka,Gryfa 

Pomorskiego,Plażowa,Poprzeczna,Spokojna,Cicha,Wczasowa,Wesoła,Dąbrówki,
Plac Neptuna,odcinek ul.Niepodległości od ul. Zwycięstwa do skrzyżowania z ul. 

Marii Dąbrowskiej,Nowomyśliwska, Mieszka I-go,Myśliwska,Sportowa,Aleja 
Róż,Polna 

Orla, Komunalna 

            22,66 

  położone na terenach  wiejskich             21 

  od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie rzemiosła         20,00     

  od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie wynajmu pokoi gościnnych         23,00     

1.7 
budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

kwalifikowanym materiałem siewnym 
9,40 10,59 10,79 10,50 10,80 9,58 10,59 



1.8 
budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu 

przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych 
świadczeń 

4,61 4,61 4,70 4,60 4,70 4,35 4,61 

1.9 
budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej 

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 
7,30 7,62 7,73 6,70 7,77 7,13 7,62 

  budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej dział. poż. pub.   7,30           

  budynki pozostałe - kino   5,00           

  
garaży, gospodarczych lub ich częsci typu: obora, chlewnia, stodoła, kurnik, 

stajnia, szopa z wyjątkiem nieruchomości zajetych na prowadzenie działalności  
 

    5,00       

  
budynki lub ich części zajęte na składy opału związane z funkcjonowaniem 

mieszkań o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 20m2 
0,50     

  
      

  
od pozostałych budynków: garaże, komórki, chlewiki, szopy, budynki 

gospodarcze 
    5,71 

  
      

  
od pozostałych budynków nie wymienionych w ust. 2, w których nie jest 

prowadzona działalność gospodarczych 
    7,67 

  
      

  budynki gospodarcze       
  

  5,79   

  budynki gospodarcze murowane         7,77     

  garaże wolnostojące           6,46   

  budynki letniskowe(rekreacyjne) wykorzystywane w okresie letnim           7,03   

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

  
budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz doprowadzania 

wody 
          0,01   

  
zajęte na prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej, w tym części 

nawodnej Molo 
            0,001 

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

3.1 lasy, z wyjątkiem wykazanych w sekcji 3.2 
197,0

6 
197,0

6 197,06 197,06 197,06 197,06 197,06 



 


