Stawki podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
obowiązujące na terenie Gminy Suwałki w

2017 r.
2019

Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków (zł/m²)
Od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub
wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników
sztucznych (zł/ha)
Od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego (zł/ m²)

Stawka
w zł

0,88
4,54
0,45

Od gruntów niezabudowanych objętych obszarem
rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Uchwała Rady Gminy Suwałki
Nr XXIII/187/16
z dnia 25 października 2016 r.
w sprawie określenia stawek podatku od
nieruchomości
(Dz.Urz. Woj. Podlaskiego
poz. 4062, z 03.11.2016 r.)

2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), 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 (zł/ m²)

Od budynków mieszkalnych (zł/ m² powierzchni użytkowej)
Od budynków związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej (zł/ m² powierzchni użytkowej)

Od budynków zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym (zł/ m² powierzchni użytkowej)
Budynki związane z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
(zł/ m² powierzchni użytkowej)
Od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego (zł/ m² powierzchni użytkowej)

Od budowli (zł/wartość)

PODATEK ROLNY
Uchwała Rady Gminy Suwałki
Nr XLIX/420/18
z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego (Dz.Urz. Woj.
Podlaskiego poz. 4427, z 5 listopada 2018 r.)

PODATEK LEŚNY
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 19 października 2018 r.
w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna,
obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej
przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały
2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1005).

2,98 zł

0,70
21,50
9,94
4,50
7,25
2%

Podatek rolny od gospodarstw rolnych
(zł/ha przeliczeniowy)
50,00 zł x 2,5 q żyta = 125,00zł

125,00

Podatek rolny od (nie rolników)
(zł/ha fizyczny)
50,00 zł x 5 q żyta = 250,00 zł

250,00

Podatek leśny (zł/ha fizyczny)
191,98 zł x 0,220 m² = 42,2356 zł

42,2356

Podatek leśny lasy chronione (zł/ha fizyczny)
191,98 zł x 0,220 m² x 50% = 21,1178 zł

21,1178

Uchwała Rady Gminy Suwałki Nr XII/96/15
z dnia 20 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
(Dz.Urz. Woj. Podlaskiego poz. 4019, z 04.12.2015 r.)
Uchwała Rady Gminy Suwałki Nr XIV/126/16
z dnia 26 stycznia 2016 r.
zmieniająca uchwałę Nr XII/96/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
(Dz.Urz. Woj. Podlaskiego poz. 657, z 03.02.2016 r.)

