
Stawki podatków na terenie Gminy Kołbaskowo na 2011 r. 

I. podatek  od  nieruchomości –  zgodnie  z  Uchwałą  Nr  X/111/07  Rady  Gminy 
Kołbaskowo z  dnia  19  listopada  2007 r.  oraz   Uchwałą  Nr  XIX/215/08 Rady 
Gminy Kołbaskowo z dnia 24 listopada 2008 r 

1) od budynków lub ich części:
a)  mieszkalnych  – 0,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych  z  prowadzeniem  działalności  gospodarczej  oraz  od  budynków 

mieszkalnych  lub  ich  części  zajętych  na  prowadzenie  działalności 
gospodarczej – 16,80   zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie świadczenia 
usług  weterynaryjnych  oraz  od  budynków  mieszkalnych  lub  ich  części 
zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  świadczenia 
usług weterynaryjnych  – 3,25   zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  obrotu 
kwalifikowanym  materiałem  siewnym  -  8,78  zł  od  1  m2 powierzchni 
użytkowej,

e) zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  udzielania 
świadczeń  zdrowotnych – 3,23 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
                 pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,20  zł od 1 m2 
                 powierzchni użytkowej, 

g) pozostałych zajętych przez instytucje kultury na cele statutowe, z wyłączeniem 
                 związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,55 zł od 1 m2  
                 powierzchni użytkowej

      h)  pozostałych zajętych przez niepubliczne placówki oświatowe na cele statutowe, 
           z  wyłączeniem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,55 
          zł od 1 m2  powierzchni użytkowej,

i) pozostałych, za wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności   
   gospodarczej, stanowiących własność lub będących w posiadaniu osób, których 
   wyłącznym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta – 3,10 zł od 1 m2 
   powierzchni użytkowej

2) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 

          zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –  0,70 zł od 1 m2 
          powierzchni 
      b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki retencyjne lub elektrowni wodnych –  3,70 
           zł od 1 ha powierzchni,
      c) pozostałych związanych z budynkami mieszkalnymi, garażami i towarzyszącą 

                infrastrukturą – 0,20 zł od 1  m2 powierzchni, 

      d) pozostałych wykorzystywanych wyłącznie na cele kultury fizycznej i sportu – 
                0,01 zł  od 1 m2  powierzchni

      e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
                pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,30 zł  od 1 m2 
                powierzchni, 

f) pozostałych wykorzystywanych wyłącznie przez niepubliczne placówki 
   oświatowe na cele statutowe – 0,20 zł 1 m2  powierzchni,



g) pozostałych, które w ewidencji gruntów i budynków posiadają oznaczenie jako 
„dr, dr-R”, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
– 0,01 zł od 1 m2 powierzchni,

h) pozostałych,  za  wyjątkiem  wykorzystywanych  na  prowadzenie  działalności 
gospodarczej,   związanych  z  budynkami  mieszkalnymi,  garażami  i 
towarzyszącą  infrastrukturą,  stanowiących  własność  lub  będących  w 
posiadaniu osób, których wyłącznym źródłem utrzymania jest emerytura lub 
renta – 0,10 zł od 1 m2 powierzchni.

    3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3 – 7 
         ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

II. podatek  rolny -  zgodnie  z  Komunikatem  Prezesa  Głównego  Urzędu 
Statystycznego  z dnia 19 października 2010 r. – stawka podatku wynosi  -  94,10 
zł za 1h przeliczeniowy dla gospodarstw rolnych, oraz dla gruntów pozostałych  - 
188,20 zł za 1 ha fizyczny

III. podatek  leśny  -   zgodnie  z  Komunikatem  Prezesa  Głównego  Urzędu 
Statystycznego  z dnia 20 października 2010 r. – stawka podatku wynosi – 34,023 
zł.

IV. podatek od środków transportowych – zgodnie z uchwałą Nr  114/07 Rady 
Gminy Kołbaskowo  z dnia 19 listopada 2007 r. oraz uchwałą Nr XXXVI/434/10 
Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 10 listopada 2010 r.

 
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                    525 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                         840 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                                                 987 zł

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub 
wyższej niż 12 ton: 

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita (w tonach)

Oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 
równoważne

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych

Nie mniej niż Mniej niż

Dwie osie
 

12 13 894 zł 1366 zł
13 14 894 zł 1366 zł
14 15 894 zł 1366 zł
15 894 zł 1366 zł
Trzy osie
12 17 1156 zł 1724 zł
17 19 1156 zł 1724 zł



19 21 1156 zł 1724 zł
21 23 1156 zł 1724 zł
23 25 1156 zł 1724 zł
25 1156 zł 1724 zł
Cztery osie
12 25 1786 zł 1891 zł
25 27 1786 zł 1891 zł
27 29 1786 zł 1891 zł
29 31 1786 zł 2300 zł
31 1786 zł 2300 zł

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z 
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 
tony i poniżej 12 ton:                                                                   982 zł

 
4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z 

naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej 
lub wyższej niż 12 ton:
a) do 36 ton włącznie

Liczba osi Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych

Nie mniej niż Mniej niż
Dwie osie
12 18 1538 zł 1784 zł
18 25 1538 zł 1799 zł
25 31 1538 zł 1843 zł
31 1538 zł 1843 zł
Trzy osie 1366 zł 1854 zł

b) powyżej 36 ton

Liczba osi Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych

Nie mniej niż
 

Mniej niż

Dwie osie 1485 zł 2036 zł
Trzy osie 



40 1811 zł 2416 zł
40 1811 zł 2416 zł

5. od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z 
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 

                                                                                                                                 326 zł 

6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu 

pojazdów: przyczepa/naczepa 
+ pojazd silnikowy (w tonach)

Oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 
równoważne

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych

Nie mniej niż Mniej niż
1 oś

12 18 210 zł 315 zł
18 25 368 zł 735 zł
25 525 zł 1051 zł

2 osie
12 28 337 zł 683 zł
28 33 652 zł 1156 zł
33 38 894 zł 1366 zł
38 1209 zł 1786 zł

3 osie
12 38 735 zł 1156 zł
38 999 zł 1366 zł

7. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc                                                     735 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc                                    1261 zł
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