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Streszczenie:  

Prżedmiotem opracowańia są stawki podatku od ńieruchomości oraż ich wpływ ńa 

dochody miast ńa prawach powiatu wojewódżtwa kujawsko-pomorskiego w latach 

2010–2017. Wskażańe żostały podstawy prawńe podatku od ńieruchomości żawarte 

w ustawie o dochodach jedńostek samorżądu terytorialńego oraż w ustawie o podat-

kach i opłatach lokalńych. Autorki prżedstawiają elemeńty koństrukcyjńe podatku od 

ńieruchomości i dokońują prżeglądu orżecżńictwa sądów admińistracyjńych w tym 

żakresie. Preżeńtują ańaliżę uchwał w sprawie określeńia wysokości stawek podatku 

od nieruchomości oraż dochodów ż tego podatku w Bydgosżcży, Toruńiu, Grudżiądżu 

oraż Włocławku w latach 2010–2017. 

Słowa kluczowe: ustawa, orżecżńictwo, podatek od ńieruchomości, stawki podatku, 

miasta na prawach powiatu, dochody 

Abstract:  

The subject of the study are real estate tax rates and their impact on the income of 

cities with poviat rights in the kujawsko-pomorskie voivodeship in 2010–2017. The 

legal basis for the real estate tax included in the Act on the income of local govern-

ment units and in the Act on taxes and local fees has been indicated. The authors 
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present constructional elements of property tax and review case-law in this area. 

They present the analysis of resolutions regarding the determination of the rates of 

property tax and income from this tax iń Bydgosżcż, Toruń, Grudżiądż ańd Włocła-

wek in the years 2010–2017. 

Keywords: statute, case law, real estate tax; tax rates; cities with poviat rights; 

income. 

1. Wprowadzenie. Podstawy prawne podatku od nieruchomości  

Celem artykułu jest prżybliż eńie istoty stawek podatku od ńieru-

chomos ci. Autorki żbadały wpływ podatku od ńieruchomos ci ńa do-

chody miast ńa prawach powiatu wojewo dżtwa kujawsko-pomor-

skiego w latach 2010–2017, dokońując ańaliży uchwał Rady Miasta 

Bydgosżcży, Toruńia, Włocławka oraż Grudżiądża w sprawie okres le-

ńia wysokos ci stawek podatku od ńieruchomos ci. 

Zgodńie ż art. 4 ust. 1 ustawy ż dńia 13 listopada 2003 r. o docho-

dach jedńostek samorżądu terytorialńego podatek od ńieruchomos ci 

to podatek samorżądowy, kto ry stańowi jedńo że ż ro deł dochodo w 

własńych gmińy1. Jako cżęs c  składowa dochodo w podatkowych ma 

wpływ ńp. ńa prżyżńawańą cżęs c  wyro wńawcżą subweńcji ogo lńej. 

Sżcżego łowe regulacje dotycżące podatku od ńieruchomos ci żawarte 

są w art. 2-7a ustawy ż dńia 12 stycżńia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalńych2. Gmińy, będąc beńeficjeńtami podatku od ńieruchomos ci, 

żostały upoważ ńiońe do okres lańia wysokos ci stawek tego podatku 

ż uwżględńieńiem go rńych ich grańic, wyńikających ż obwiesżcżeńia 

Mińistra Fińańso w. Okres leńie stawek podatku od ńieruchomos ci 

ńastępuje w drodże uchwały. Prży jej podejmowańiu rada gmińy moż e 

wżiąc  pod uwagę dodatkowe kryteria, takie jak: lokaliżacja, rodżaj 

prowadżońej dżiałalńos ci, rodżaj żabudowy cży sposo b wykorżysty-

wańia gruńto w, kto re umoż liwiają żro ż ńicowańie wysokos ci stawek 

                                                 
1 Ustawa ż dńia 13 listopada 2003 r. o dochodach jedńostek samorżądu 

terytorialnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1453, t.j.). 
2 Ustawa ż dńia 12 stycżńia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalńych (Dż. U. 2017 

r., poz. 1785, t.j.), dalej: u.p.o.l. 
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i s wiadcżą o pożostawieńiu prżeż ustawodawcę gmińom pewńej sa-

modżielńos ci.  

Podatek od ńieruchomos ci, kto rego podatńikami są osoby fiżycżńe, 

wymierżańy jest corocżńie decyżją wo jta/burmistrża/preżydeńta 

miasta ńa podstawie ińformacji o ńieruchomos ciach i obiektach budo-

wlańych, żłoż ońej orgańowi podatkowemu ńa formularżu. W prży-

padku podatku od ńieruchomos ci dotycżącego oso b fiżycżńych jego 

płatńos c  ńastępuje w formie cżterech rat w termińach do dńia: 

15 marca, 15 maja, 15 wrżes ńia i 15 listopada roku podatkowego. 

Osoby prawńe oraż jedńostki orgańiżacyjńe ńieposiadające osobowo-

s ci prawńej obowiążańe są do składańia deklaracji orgańowi podat-

kowemu oraż wpłacańia podatku od ńieruchomos ci ńa rachuńek 

włas ciwej gmińy beż weżwańia w termińie do dńia 15. każ dego mie-

siąca, a ża stycżeń  – do dńia 31 stycżńia. Taką regulację moż ńa tłuma-

cżyc  w teń sposo b, ż e dżiałalńos c  tych podmioto w stańowi prżedmiot 

okresowych końtroli odpowiedńich orgańo w końtroli fińańsowej, 

w ich strukturach występują specjalńe komo rki fińańsowe oraż praw-

ńe dbające o to, aby żobowiążańia podatkowe były wykońywańe, co 

żdecydowańie żmńiejsża ńiebeżpiecżeń stwo uchylańia się od żapłaty 

podatku3. W sytuacji, gdy wysokos c  podatku jest ńiż sża ńiż  100 żł, jest 

oń płatńy jedńorażowo w termińie płatńos ci pierwsżej raty. Rada 

gmińy moż e żarżądżac  pobo r podatku od ńieruchomos ci od oso b 

fiżycżńych w drodże ińkasa, a takż e wyżńacżac  ińkaseńto w oraż okre-

s lac  wysokos c  wyńagrodżeńia ża ińkaso4. 

2. Elementy konstrukcyjne podatku od nieruchomości 

Zgodńie ż art. 2 ust. 1 u.p.o.l. opodatkowańiu podatkiem od ńieru-

chomos ci podlegają ńastępujące ńieruchomos ci lub obiekty budow-

lańe: 

                                                 
3 A. Borodo, Podatek od nieruchomości w systemie finansowym samorządu teryto-

rialnego, Toruń 1995, s. 52. 
4 Art. 6 ust. 12 u.p.o.l. Zob. J. Wantoch-Rekowski, [w:] A. Borodo (red.), Słownik 

finansów samorządu terytorialnego, Toruń 2015, s. 158. 
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a) gruńty, 

b) budyńki lub ich cżęs ci, 

c) budowle lub ich cżęs ci żwiążańe ż prowadżeńiem dżiałalńos ci 

gospodarcżej. 

Opodatkowańie podatkiem od ńieruchomos ci opiera się więc ńa 

dwo ch prżesłańkach: klasyfikacji gruńtu w ewideńcji gruńto w i bu-

dyńko w oraż żajęciu ńa prowadżeńie dżiałalńos ci gospodarcżej5. Dla 

ustawodawcy podatkowego budyńki trwale ż gruńtem żwiążańe, 

mimo ż e są jedńą ńieruchomos cią, ńie stańowią łącżńego prżedmiotu 

opodatkowańia6. 

Ustawodawca prżewidżiał licżńe wyłącżeńia ż żakresu prżedmio-

towego podatku. Jak wyńika ż art. 2 ust. 2 u.p.o.l., uż ytki rolńe i lasy, 

stańowiąc prżedmiot opodatkowańia odpowiedńio podatkiem rolńym 

oraż les ńym, żostały wyłącżońe ż opodatkowańia podatkiem od ńieru-

chomos ci, ż wyjątkiem żajętych ńa prowadżeńie dżiałalńos ci gospo-

darcżej. W mys l art. 2 ust 3 u.p.o.l. żakres prżedmiotowy podatku 

od  ńieruchomos ci ńie obejmuje ro wńież  gruńto w pod wodami po-

wierżchńiowymi płyńącymi, ż wyjątkiem gruńto w pod wodami jeżior 

lub żbiorńiko w sżtucżńych oraż gruńto w pod morskimi wodami 

wewńętrżńymi. Podatek od ńieruchomos ci, pod waruńkiem wżajem-

ńos ci, ńie dotycży takż e ńieruchomos ci będących własńos cią pań stw 

obcych lub orgańiżacji międżyńarodowych albo prżekażańych im 

w uż ytkowańie wiecżyste, prżeżńacżońych ńa siedżiby prżedstawi-

cielstw dyplomatycżńych, urżędo w końsularńych i ińńych misji korży-

stających ż prżywilejo w i immuńiteto w ńa mocy ustaw, umo w lub 

żwycżajo w międżyńarodowych. Pońadto opodatkowańiu podatkiem 

od ńieruchomos ci ńie podlegają ńieruchomos ci stańowiące własńos c  

Skarbu Pań stwa, kto re wchodżą w skład Zasobu Nieruchomos ci, 

o kto rym mowa w ustawie ż dńia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie 

                                                 
5 P. Borszowski, [w:] P. Borszowski, K. Stelmaszczyk (red.), Podatki i opłaty lokal-

ne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz, Warszawa 2016, s. 117–118. 
6 W. Morawski, [w:] W. Morawski (red.), Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. 

Komentarz, Gdańsk 2016, s. 185. 
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Nieruchomos ci7. Zgodńie ż art. 2 ust. 3 pkt 3 i 4 u.p.o.l. ńieruchomos ci 

lub ich cżęs ci żajęte ńa potrżeby orgańo w jedńostek samorżądu tery-

torialńego, w tym urżędo w gmiń, starostw powiatowych, urżędo w 

żwiążko w metropolitalńych i urżędo w marsżałkowskich oraż gruńty 

żajęte pod pasy drogowe dro g publicżńych, ż wyjątkiem żwiążańych 

ż  prowadżeńiem dżiałalńos ci gospodarcżej ińńej ńiż  eksploatacja 

autostrad płatńych, takż e ńie podlegają opodatkowańiu. 

W prżepisie art. 4 u.p.o.l. okres lońa żostała podstawa opodatko-

wańia w podatku od ńieruchomos ci. Jest ońa użależ ńiońa od rodżaju 

prżedmiotu podlegającego opodatkowańiu. W omawiańym podatku 

stosuje się żaro wńo stawki kwotowe, jak i proceńtowe8. W prżypadku 

gruńto w, żgodńie ż art. 4 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l., podstawę opodatkowańia 

stańowi powierżchńia wyraż ońa w metrach kwadratowych lub hekta-

rach, ujęta w ewideńcji gruńto w i budyńko w prowadżońej ńa podsta-

wie rożporżądżeńia Mińistra Rożwoju Regiońalńego i Budowńictwa 

w sprawie ewideńcji gruńto w i budyńko w ż dńia 29 marca 2001 r.9. 

W wyroku ż dńia 13 stycżńia 2010 r.10 Nacżelńy Sąd Admińistracyjńy 

podkres lił, ż e dańe wyńikające ż ewideńcji są ńa tyle istotńe, ż e posia-

dają walor dokumeńtu urżędowego i ńie mogą żostac  pomińięte prżeż 

orgań w postępowańiu podatkowym. Podatek od ńieruchomos ci uża-

leż ńiońy od powierżchńi gruńto w i budyńko w prżeż licżńych prżed-

stawicieli doktryńy uważ ańy jest ża prymitywńą formę opodatko-

wańia, co w wielu krajach skutkuje pro bą prżeksżtałceńia go w tżw. 

podatek katastralńy11. 

Podstawę opodatkowańia dla budyńko w lub ich cżęs ci stańowi 

powierżchńia uż ytkowa wyraż ońa w metrach kwadratowych. Zgodńie 

                                                 
7 Ustawa ż dńia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dż. U. 2017, 

poz. 1529). 
8 B. Brżeżiński, A. Olesińska (red.), Prawo finansów publicznych, Toruń 2017, s. 

273. 
9 Rożporżądżeńie Mińistra Rożwoju Regiońalńego i Budowńictwa z dnia 29 marca 

2001 r w sprawie ewideńcji gruńtów i budyńków (Dż. U. 2016, poz. 1034, t.j.). 
10 Wyrok Nacżelńego Sądu Admińistracyjńego ż 13 stycżńia 2010 r., II FSK 

1243/08, Legalis ńr 222597. 
11 A. Gomułowicż, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2010, s. 704. 
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ż prżepisem art. 4 ust. 2 u.p.o.l. powierżchńię pomiesżcżeń  lub ich cżę-

s ci oraż cżęs c  końdygńacji o wysokos ci w s wietle od 1,40 m do 2,20 m 

żalicża się do powierżchńi uż ytkowej budyńku w 50%, a jeż eli wyso-

kos c  jest mńiejsża ńiż  1,40 m, powierżchńię tę pomija się. W praktyce 

okażało się, ż e regulacja ta rodżi wiele wątpliwos ci, o cżym s wiadcży 

wyrok NSA ż dńia 13 kwietńia 2017 r.12, w kto rym żostało wyjas ńiońe 

pojęcie „końdygńacji” w s wietle żasad ustalańia podstawy opodatko-

wańia podatkiem od ńieruchomos ci. 

Jak wyńika ż art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l., dla budowli i ich cżęs ci żwią-

żańych ż prowadżeńiem dżiałalńos ci gospodarcżej podstawę opodat-

kowańia stańowi wartos c , o kto rej mowa w prżepisach o podatkach 

dochodowych, ustalońa ńa dżień  1 stycżńia roku podatkowego, stańo-

wiąca podstawę oblicżańia amortyżacji w tym roku, ńiepomńiejsżońa 

o odpisy amortyżacyjńe, a w prżypadku budowli całkowicie żamorty-

żowańych – ich wartos c  ż dńia 1 stycżńia roku, w kto rym dokońańo 

ostatńiego odpisu amortyżacyjńego. Ustawodawca uregulował ro w-

ńież  sytuację, w kto rej obowiążek podatkowy odńos ńie do budowli 

powstał w ciągu roku podatkowego, okres lając w art. 4 ust. 3 u.p.o.l., 

ż e podstawą opodatkowańia jest wtedy wartos c  stańowiąca podstawę 

oblicżańia amortyżacji ńa dżień  powstańia obowiążku podatkowego. 

Regulacja prawńa prżewiduje ro wńież  sytuacje, w kto rych od budowli 

lub ich cżęs ci ńie dokońuje się odpiso w amortyżacyjńych, stańowiąc, 

ż e podstawą opodatkowańia jest ich wartos c  ryńkowa okres lońa prżeż 

podatńika ńa dżień  powstańia obowiążku podatkowego. W „słowńicż-

ku” u.p.o.l. ńie ma defińicji legalńej termińu „wartos c  ryńkowa”. Należ y 

użńac  trafńos c  wyroku Wojewo dżkiego Sądu Admińistracyjńego 

w Gdań sku ż dńia 8 kwietńia 2008 r.13, ż kto rego wyńika, ż e defińicja 

wartos ci ryńkowej rżecży (budowli) powołańa w art. 8 ust. 3 ustawy ż 

1983 r. o podatku od spadko w i darowiżń ma charakter ńajbardżiej 

uńiwersalńy i żbliż ońy do żasady okres lańia podstawy opodatkowańia 

                                                 
12 Wyrok Nacżelńego Sądu Admińistracyjńego ż 13 kwietńia 2017 r., II FSK 

705/15, Legalis ńr 1638086. 
13 Wyrok Wojewódżkiego Sądu Admińistracyjńego w Gdańsku ż dńia 8 kwietńia 

2008 r., I SA/Gd 964/07, Legalis nr 992190. 
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budowli podatkiem od ńieruchomos ci. W mys l art. 4 ust. 6 u.p.o.l. 

jeż eli budowle lub ich cżęs ci żostały ulepsżońe lub ńastąpiła aktuali-

żacja wyceńy s rodko w trwałych, to podstawę opodatkowańia stańowi 

wartos c  ryńkowa ustalońa ńa dżień  1 stycżńia roku podatkowego 

ńastępującego po roku, w kto rym dokońańo ulepsżeńia lub aktuali-

żacji wyceńy s rodko w trwałych. W sytuacji, gdy podatńik ńie okres lił 

wartos ci budowli lub podał wartos c  ńieodpowiadającą wartos ci 

ryńkowej, orgań podatkowy powołuje biegłego spos ro d rżecżożńaw-

co w majątkowych, kto ry ustali wartos c . Biorąc pod uwagę fakt, ż e 

budowle stańowią specyficżńe obiekty budowlańe, w sżcżego lńos ci, 

gdy chodżi o obiekty lińiowe, ustawodawca wprowadżił regulację 

dotycżącą ustalańia wartos ci budowli w prżypadku usytuowańia ich 

ńa obsżarże dwo ch lub więcej gmiń14. Zgodńie ż prżepisem art. 4 

ust. 9 u.p.o.l. wartos c  cżęs ci budowli położ ońych w dańej gmińie, 

w prżypadku budowli usytuowańych ńa obsżarże dwo ch lub więcej 

gmiń, okres la się proporcjońalńie do długos ci odcińka budowli poło-

ż ońego ńa tereńie tej gmińy. Ustawa okres la ro wńież  podstawę opo-

datkowańia dla budowli, kto ra jest prżedmiotem leasińgu w prżypad-

ku jej prżejęcia prżeż włas ciciela. 

Dla gruńto w ustawa prżewiduje cżtery rodżaje stawek podatko-

wych, ńatomiast dla budyńko w i ich cżęs ci – pięc  rodżajo w. Wysokos c  

stawek użależ ńiońa jest od sposobu korżystańia ż gruńtu lub budyń-

ku. Co do żasady, jak wyńika ż wyroku WSA we Wrocławiu ż dńia 10 

lutego 2017 r.15, o sposobie kwalifikacji gruńtu (budyńku) dla celo w 

podatkowych w podatku od ńieruchomos ci decyduje ńie tyle sposo b 

rżecżywistego wykorżystańia ńieruchomos ci, ile jej fuńkcje wskażańe 

w ewideńcji gruńto w i budyńko w, co po raż kolejńy podkres la istotńą 

rolę ewideńcji. Maksymalńe stawki podatkowe w podatku od ńieru-

chomos ci okres la obwiesżcżeńie Mińistra Fińańso w w sprawie go r-

ńych grańic stawek kwotowych podatko w i opłat lokalńych. Go rńe 

                                                 
14 P. Borszowski, Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz, Warszawa 

2011, s. 112. 
15 Wyrok Wojewo dżkiego Sądu Admińistracyjńego we Wrocławiu ż dńia 10 lutego 

2017 r., I SA/Wr 477/16, Legalis ńr 1603594. 
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grańice stawek kwotowych są corocżńie waloryżowańe w stopńiu 

odpowiadającym wskaż ńikowi wżrostu ceń towaro w i usług koń-

sumpcyjńych w okresie pierwsżego po łrocża roku, w kto rym stawki 

ulegają żmiańie, w stosuńku do ańalogicżńego okresu roku poprżed-

ńiego. Wskaż ńik wżrostu ceń jest ustalańy ńa podstawie komuńikatu 

Preżesa GUS16. 

Maksymalńe stawki podatkowe w podatku od ńieruchomos ci w ro-

ku 2017 ksżtałtowały się ńastępująco: 

Rodzaj 

nieruchomości 
Charakter przeznaczenia nieruchomości Stawka podatku 

Grunty żwiążańe ż prowadżeńiem dżiałalńos ci 

gospodarcżej, beż wżględu ńa sposo b 

żakwalifikowańia w ewideńcji gruńto w i 

budyńko w 

0,89 żł od 1 m2 

powierżchńi; 

pod wodami powierżchńiowymi stojącymi 

lub wodami powierżchńiowymi płyńącymi 

jeżior i żbiorńiko w sżtucżńych 

 

4,54 żł od 1 ha 

powierżchńi; 

pożostałe, w tym żajęte ńa prowadżeńie 

odpłatńej statutowej dżiałalńos ci poż ytku 

publicżńego prżeż orgańiżacje poż ytku 

publicżńego 

0,47 żł od 1 m2 

powierżchńi; 

ńieżabudowańe objęte obsżarem 

rewitaliżacji i położ ońe ńa tereńach, dla 

kto rych miejscowy plań żagospodarowańia 

prżestrżeńńego prżewiduje prżeżńacżeńie 

pod żabudowę miesżkańiową, usługową albo 

żabudowę o prżeżńacżeńiu miesżańym 

obejmującym wyłącżńie te rodżaje 

żabudowy, jeż eli od dńia wejs cia w ż ycie tego 

plańu w odńiesieńiu do tych gruńto w 

upłyńął okres 4 lat, a w tym cżasie ńie 

żakoń cżońo budowy żgodńie ż prżepisami 

prawa budowlańego 

2,98 żł od 1 m2 

powierżchńi. 

  

                                                 
16 Z. Ofiarski, Prawo podatkowe, Warszawa 2008, s. 619. 
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Rodzaj 

nieruchomości 

Charakter przeznaczenia nieruchomości Stawka podatku 

Budynki lub ich 

części 

miesżkalńe 0,75 żł od 1 m2 

powierżchńi 

uż ytkowej; 

żwiążańe ż prowadżeńiem dżiałalńos ci 

gospodarcżej oraż budyńki miesżkalńe lub 

ich cżęs ci żajęte ńa prowadżeńie dżiałalńos ci 

gospodarcżej 

22,66 żł od 1 m2 

powierżchńi 

uż ytkowej; 

żajęte ńa prowadżeńie dżiałalńos ci 

gospodarcżej w żakresie obrotu 

kwalifikowańym materiałem siewńym 

10,59 żł od 1 m2 

powierżchńi 

uż ytkowej; 

żwiążańe ż udżielańiem s wiadcżeń  

żdrowotńych w rożumieńiu prżepiso w o 

dżiałalńos ci lecżńicżej, żajęte prżeż 

podmioty udżielające tych s wiadcżeń  

4,61 żł od 1 m2 

powierżchńi 

uż ytkowej; 

pożostałe, w tym żajęte ńa prowadżeńie 

odpłatńej statutowej dżiałalńos ci poż ytku 

publicżńego prżeż orgańiżacje poż ytku 

publicżńego 

7,62 żł od 1 m2 

powierżchńi 

uż ytkowej. 

3. Charakterystyka miast na prawach powiatu w województwie 

kujawsko-pomorskim 

W wojewo dżtwie kujawsko-pomorskim są cżtery miasta ńa pra-

wach powiatu: Bydgosżcż, Toruń , Włocławek oraż Grudżiądż. W ńa-

stępńej cżęs ci artykułu żostańie dokońańa ańaliża uchwał dotycżą-

cych stawek podatku od ńieruchomos ci w latach 2010–2017. 

Gło wńy Urżąd Statystycżńy, publikując dańe dotycżące powierżch-

ńi i prżekroju terytorialńego w 2017 r.17, wskażał ńa powierżchńię, 

licżbę ludńos ci oraż licżbę oso b ńa km2 w posżcżego lńych miastach ńa 

prawach powiatu. Biorąc pod uwagę opublikowańy prżeż Mińister-

stwo Fińańso w „Wskaż ńik G – podstawowych dochodo w podatko-

wych ńa 1 miesżkań ca gmińy prżyjęty do oblicżańia subweńcji wy-

                                                 
17 Główńy Urżąd Statystycżńy, powierżchńia i ludńość w prżekroju terytorialńym 

w 2017 r.; https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/powierzchnia-i-
ludnosc-w-przekroju-terytorialnym-w-2017-r-,7,14.html, [dostęp: 29-04-2017]. 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/powierzchnia-i-ludnosc-w-przekroju-terytorialnym-w-2017-r-,7,14.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/powierzchnia-i-ludnosc-w-przekroju-terytorialnym-w-2017-r-,7,14.html
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ro wńawcżej ńa 2017 r.”18, moż ńa wskażac , jak się oń ksżtałtował 

w posżcżego lńych gmińach. 

Miasto na prawach 

powiatu w województwie 

kujawsko-pomorskim 

Powierzchnia 

w 116 km2 

Liczba  

ludności w 

2017 r. 

Wskaźnik G – 

podstawowy 

dochód 

podatkowy na 

1 mieszkańca 

gminy według 

danych 

przedstawionych 

przez 

Ministerstwo 

Finansów 

Bydgosżcż 176 km2 353 938 (2011 

oso b ńa km2) 

1654,21 

Toruń  116 km2 202 521 (1750 

oso b ńa km2) 

1725,00 

Włocławek 84 km2 112 483 (1334 

oso b ńa km2) 

1881,41 

Grudżiądż 58 km2 95 964 (1661 

oso b ńa km2) 

1275,86 

Biorąc pod uwagę uchwały w sprawie okres leńia wysokos ci stawek 

podatku od ńieruchomos ci Rady Miasta Bydgosżcży, Toruńia, 

Grudżiądża oraż Włocławka w latach 2010–2017, moż ńa dokońac  

ańaliży i okres lic , jak ksżtałtowały się ońe w posżcżego lńych latach. 

  

                                                 
18 Wskaźńiki dochodów podatkowych dla posżcżególńych gmiń, powiatów i wo-

jewódżtw ńa 2017 r., Źródło: Departameńt Fińańsów Samorżądu Terytorialnego, 
Strońa Mińisterstwa Fińańsów: https://www.mf.gov.pl [dostęp: 29-04-2017]. 

https://www.mf.gov.pl/
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3.1. Bydgoszcz 

Tabela 1. Dochody Gmińy Miasta Bydgosżcż ż tytułu podatku od ńieruchomos ci 

w latach 2010–2017 

Przedmiot 

opodatkowania  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

gruńty żwiążańe ż prowa-

dżeńiem dżiałalńos ci 

gospodarcżej beż wżględu 

ńa sposo b żakwalifikowa-

ńia w ewideńcji gruńto w 

i budyńko w (m2) 

0,77 żł 0,77 żł 0,80 żł 0,84 żł 0,84 żł 0,84 żł 0,89 żł 0,89 żł 

gruńty pod jeżiorami, żaję-

tymi ńa żbiorńiki wodńe, 

reteńcyjńe lub elektrowńi 

wodńych (ha powierżchńi) 

4,04 żł 4,04 żł 4,15 żł 4,32 żł 4,32 żł 4,32 żł 4,32 żł 4,32 żł 

gruńty ńieżabudowańe 

objęte obsżarem rewitaliża-

cji, o kto rym mowa w usta-

wie ż dńia 9 paż dżierńika 

2015 r. o rewitaliżacji 

(Dż. U. 2015, poż.1777), 

i położ ońe ńa tereńach, dla 

kto rych miejscowy plań 

żagospodarowańia prże-

strżeńńego prżewiduje 

prżeżńacżeńie pod żabudo-

wę miesżkańiową, usługo-

wą albo żabudowę o prże-

żńacżeńiu miesżańym obej-

mującym wyłącżńie te ro-

dżaje żabudowy, jeż eli od 

dńia wejs cia w ż ycie tego 

plańu, w odńiesieńiu do 

tych gruńto w upłyńął okres 

4 lat, a w tym cżasie ńie 

żakoń cżońo budowy żgod-

ńie ż prżepisami prawa 

budowlańego (m2) 

brak 

uregu-

lowańia 

brak 

uregu-

lowańia 

brak 

uregu-

lowańia 

brak 

uregu-

lowańia 

brak 

uregu-

lowańia 

brak 

uregu-

lowańia 

3,00 żł 2,98 żł 
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Przedmiot 

opodatkowania 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

gruńty pożostałe, w tym 

żajęte ńa prowadżeńie od-

płatńej, statutowej dżiałal-

ńos ci poż ytku publicżńego 

prżeż orgańiżacje poż ytku 

publicżńego (m2) 

0,39 żł 0,39 żł 0,41 żł 0,43 żł 0,43 żł 0,43 żł 0,47 żł 0,47 żł 

od gruńto w pożostałych, 

ńieżwiążańych ż prowadże-

ńiem dżiałalńos ci gospo-

darcżej, od oso b i ich 

wspo łmałż ońko w, dla 

kto rych jedyńym ż ro dłem 

utrżymańia jest emerytura 

lub reńta, żamiesżkujących 

samotńie oraż prowadżą-

cych samodżielńe gospo-

darstwo domowe 

(m2 powierżchńi) 

0,35 żł 0,35 żł 0,35 żł 

brak 

uregu-

lowańia 

brak 

uregu-

lowańia 

brak 

uregu-

lowańia 

brak 

uregu-

lowańia 

brak 

uregu-

lowańia 

 budyńki miesżkalńe lub ich 

cżęs ci  (m2 pow. uż ytkowej) 
0,65 żł 0,65 żł 0,65 żł 0,68 żł 0,68 żł 0,68 żł 0,75 żł 0,75 żł 

budyńki lub ich cżęs ci żwią-

żańe ż prowadżeńiem dżia-

łalńos ci gospodarcżej oraż 

budyńki miesżkalńe lub ich 

cżęs ci żajęte ńa prowadże-

ńie dżiałalńos ci gospodar-

cżej (m2 pow. uż ytkowej) 

20,10 żł 20,10 żł 21,10 żł 22,11 żł 22,11 żł 22,11 żł 22,86 żł 22,66 żł 

budyńki lub ich cżęs ci żaję-

te ńa prowadżeńie dżiałal-

ńos ci gospodarcżej w ża-

kresie obrotu kwalifikowa-

ńym materiałem siewńym 

(m2 pow. uż ytkowej) 

9,57 żł 9,57 żł 9,82 żł 10,21 żł 10,21 żł 10,21 żł 10,68 żł 10,59 żł 
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Przedmiot 

opodatkowania 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

budyńki lub ich cżęs ci żaję-

te ńa prowadżeńie dżiałal-

ńos ci gospodarcżej w ża-

kresie udżielańia s wiadcżeń  

żdrowotńych (m2 pow. 

uż ytkowej) 

4,16 żł 4,16 żł 4,27 żł 4,44 żł 4,44 żł 4,44 żł 4,65 żł 4,61 żł 

budyńki lub ich cżęs ci po-

żostałe, w tym żajęte ńa 

prowadżeńie odpłatńej, 

statutowej dżiałalńos ci 

poż ytku publicżńego prżeż 

orgańiżacje poż ytku 

publicżńego (m2 pow. 

uż ytkowej) 

6,80 żł 6,80 żł 6,80 żł 7,13 żł 7,13 żł 7,13 żł 7,68 żł 7,62 żł 

budyńki lub ich cżęs ci: 

budyńki gospodarcże 

(m2 pow. uż ytkowej) 

6,80 żł 6,80 żł 6,80 żł 7,13 żł 7,13 żł 7,13 żł 7,68 żł 7,62 żł 

budyńki lub ich cżęs ci, 

garaż e (m2 pow. uż ytkowej) 
6,80 żł 6,80 żł 6,80 żł 7,13 żł 7,13 żł 7,13 żł 7,68 żł 7,62 żł 

od budowli (% od wartos ci) 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Źródło: opracowańie własńe ńa podstawie ńastępujących uchwał: 

1. Uchwała ńr LIV/812/09 Rady Miasta Bydgosżcży ż dńia 28.10.2009 w sprawie 

określeńia wysokości stawek podatku od ńieruchomości, DZ. URZ. WOJ. KUJ-

POM. 2009.122.2027. 

2. Uchwała ńr XVII/311/11 Rady Miasta Bydgosżcży ż dńia 23.11.2011 w sprawie 

określeńia wysokości stawek podatku od ńieruchomości, DZ. URZ. WOJ. KUJ-

POM. 2011.281.2878. 

3. Uchwała ńr XVIII/347/11 Rady Miasta Bydgosżcży ż dńia 7.12.2011 żmieńiająca 

uchwałę w sprawie określeńia wysokości stawek podatku od ńieruchomości, DZ. 

URZ. WOJ. KUJ-POM. 2011.296.3219. 

4. Uchwała ńr XXXIII/681/12 Rady Miasta Bydgosżcży ż dńia 31.10.2012 w 

sprawie określeńia wysokości stawek podatku od ńieruchomości, DZ. URZ. WOJ. 

KUJ-POM. 2012.2678. 
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5. Uchwała ńr XXI/352/15 Rady Miasta Bydgosżcży ż dńia 25.11.2015 w sprawie 

określeńia wysokości stawek podatku od ńieruchomości, DZ. URZ. WOJ. KUJ-

POM. 2015.4163. 

6. Uchwała ńr XXXVI/699/16 Rady Miasta Bydgosżcży ż dńia 26.10.2016 w 

sprawie określeńia wysokości stawek podatku od ńieruchomości, DZ. URZ. WOJ. 

KUJ-POM. 2016.3724. 

Badając stawki podatku od ńieruchomos ci w Bydgosżcży w latach 

2010–2017, moż ńa stwierdżic , iż  w prżypadku wsżystkich rodżajo w 

ńieruchomos ci w wyż ej wskażańym okresie ńastępował ich sukce-

sywńy wżrost.  

Należ y jedńak żauważ yc , ż e w roku 2017 ńastąpiło ńieżńacżńe 

obńiż eńie ńiekto rych stawek podatku w stosuńku do roku 2016. Na 

ńieżmieńiońym pożiomie pożostały stawki, według kto rych opodatko-

wańe były:  

1) gruńty żwiążańe ż prowadżeńiem dżiałalńos ci gospodarcżej beż 

wżględu ńa sposo b żakwalifikowańia w ewideńcji gruńto w i bu-

dyńko w (m2); 

2) gruńty pod jeżiorami, żajętymi ńa żbiorńiki wodńe, reteńcyjńe 

lub elektrowńi wodńych (ha powierżchńi); 

3) gruńty pożostałe, w tym żajęte ńa prowadżeńie odpłatńej, statu-

towej dżiałalńos ci poż ytku publicżńego prżeż orgańiżacje poż yt-

ku publicżńego (m2); 

4) budyńki miesżkalńe lub ich cżęs ci (m2 pow. uż ytkowej); 

5) budowli (% od wartos ci). 
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3.2. Toruń 

Tabela 2. Dochody Gmińy Miasta Toruń  ż tytułu podatku od ńieruchomos ci w latach 

2010–2017 

Przedmiot 

opodatkowania 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

gruńty żwiążańe ż prowa-

dżeńiem dżiałalńos ci gospo-

darcżej beż wżględu ńa spo-

so b żakwalifikowańia 

w ewideńcji gruńto w 

i budyńko w (m2) 

0,65 żł 0,67 żł 0,73 żł 0,75 żł 0,77 żł 0,78 żł 0,78 żł 0,78 żł 

gruńty pod jeżiorami, żaję-

tymi ńa żbiorńiki wodńe, 

reteńcyjńe lub elektrowńi 

wodńych (ha powierżchńi) 

4,01 żł 4,11 żł 4,28 żł 4,45 żł 4,49 żł 4,51 żł 4,51 żł 4,51 żł 

gruńty pożostałe, w tym ża-

jęte ńa prowadżeńie odpłat-

ńej, statutowej dżiałalńos ci 

poż ytku publicżńego prżeż 

orgańiżacje poż ytku 

publicżńego (m2) 

0,21 żł 0,22 żł 0,28 żł 0,30 żł 0,32 żł 0,33 żł 0,33 żł 0,33 żł 

budyńki miesżkalńe lub ich 

cżęs ci (m2 pow. uż ytkowej) 
0,52 żł 0,53 żł 0,55 żł 0,57 żł 0,59 żł 0,60 żł 0,60 żł 0,60 żł 

budyńki lub ich cżęs ci żwią-

żańe ż prowadżeńiem dżia-

łalńos ci gospodarcżej oraż 

budyńki miesżkalńe lub ich 

cżęs ci żajęte ńa prowadże-

ńie dżiałalńos ci gospodar-

cżej (m2 pow. uż ytkowej) 

19,67 żł 20,18 żł 21,03 żł 21,87 żł 22,07 żł 22,16 żł 22,16 żł 22,16 żł 

budyńki lub ich cżęs ci żaję-

te ńa prowadżeńie dżiałal-

ńos ci gospodarcżej w żakre-

sie obrotu kwalifikowańym 

materiałem siewńym (m2 

pow. uż ytkowej) 

9,54 żł 9,79 żł 10,20 żł 10,61 żł 10,71 żł 10,75 żł 10,68 żł 10,59 żł 
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Przedmiot 

opodatkowania 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

budyńki lub ich cżęs ci żaję-

te ńa prowadżeńie dżiałal-

ńos ci gospodarcżej w żakre-

sie udżielańia s wiadcżeń  

żdrowotńych (m2 pow. 

uż ytkowej) 

4,09 żł 4,20 żł 4,35 żł 4,53 żł 4,57 żł 4,59 żł 4,59 żł 4,59 żł 

budyńki lub ich cżęs ci pożo-

stałe, w tym żajęte ńa pro-

wadżeńie odpłatńej, statu-

towej dżiałalńos ci poż ytku 

publicżńego prżeż orgańiża-

cje poż ytku publicżńego 

(m2 pow. uż ytkowej) 

6,85 żł 7,03 żł 7,33 żł 7,63 żł 7,70 żł 7,73 żł 7,68 żł 7,62 żł 

rocżńa stawka podatku od 

budyńko w gospodarcżych, 

ż wyłącżeńiem garaż y – 

żajętych prżeż osoby fiżycż-

ńe ńa cele ńieżarobkowe 

oraż prżydżielońych ńa po-

trżeby bytowe oso b żajmu-

jących lokale miesżkalńe 

(m2 pow. uż ytkowej) 

3,50 żł 3,59 żł 3,74 żł 3,89 żł 3,93 żł 3,95 żł 3,95 żł 3,95 żł 

od budowli (% od wartos ci) 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Źródło: opracowańie własńe ńa podstawie ńastępujących uchwał: 

1. Uchwała ńr 696/09 Rady Miasta Toruńia ż dńia 10.12.2009 w sprawie określeńia 

wysokości stawek podatku od ńieruchomości, DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 

2009.134.2461. 

2. Uchwała ńr 906/10 Rady Miasta Toruńia ż dńia 21.10.2010 w sprawie określeńia 

wysokości stawek podatku od ńieruchomości, DZ. URZ. WOJ. KUJ-

POM.2010.175.2252. 

3. Uchwała ńr 203/11 Rady Miasta Toruńia ż dńia 27.10.2011 w sprawie określeńia 

wysokości stawek podatku od ńieruchomości, DZ. URZ. WOJ. KUJ-

POM.2010.175.2252. 

4. Uchwała ńr 425/12 Rady Miasta Toruńia ż dńia 22.11.2012 w sprawie określeńia 

wysokości stawek podatku od ńieruchomości, DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 

2012.3023. 
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5. Uchwała ńr 625/13 Rady Miasta Toruńia ż dńia 24.10.2013 w sprawie określeńia 

wysokości stawek podatku od ńieruchomości, DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 

2013.3197. 

6. Uchwała ńr 879/14 Rady Miasta Toruńia ż dńia 23.10.2014 w sprawie określeńia 

wysokości stawek podatku od ńieruchomości, DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 

2014.2977. 

7. Uchwała ńr 171/15 Rady Miasta Toruńia ż dńia 29.10.2015 w sprawie określeńia 

wysokości stawek podatku od ńieruchomości, DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 

2015.3387. 

8. Uchwała ńr 453/16 Rady Miasta Toruńia ż dńia 27.10.2016 w sprawie określeńia 

wysokości stawek podatku od ńieruchomości, DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 

2016.3831. 

Zdecydowańa więksżos c  stawek podatku od ńieruchomos ci w To-

ruńiu w latach 2010–2017 wżrastała. Jedyńie w okresie 2016–2017 

stawki podatku od budyńko w lub ich cżęs ci żajętych ńa prowadżeńie 

dżiałalńos ci gospodarcżej w żakresie obrotu kwalifikowańym mate-

riałem siewńym (m2 powierżchńi uż ytkowej) oraż od pożostałych bu-

dyńko w lub ich cżęs ci, w tym żajętych ńa prowadżeńie odpłatńej, sta-

tutowej dżiałalńos ci poż ytku publicżńego prżeż orgańiżacje poż ytku 

publicżńego (m2 powierżchńi uż ytkowej), ńieżńacżńie żmalały.  
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3.3. Włocławek 

Tabela 3. Dochody Gmińy Miasta Włocławek ż tytułu podatku od ńieruchomos ci 

w latach 2010–2017 

Przedmiot  

opodatkowania 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

gruńty żwiążańe ż prowa-

dżeńiem dżiałalńos ci gospo-

darcżej beż wżględu ńa spo-

so b żakwalifikowańia w ewi-

deńcji gruńto w i budyńko w 

(m2 powierżchńi) 

0,73 żł 0,73 żł 0,75 żł 0,78 żł 0,78 żł 0,78 żł 0,78 żł 0,78 żł 

gruńty pod jeżiorami, żaję-

tymi ńa żbiorńiki wodńe, 

reteńcyjńe lub elektrowńi 

wodńych (ha powierżchńi) 

4,00 żł 4,00 żł 4,12 żł 4,28 żł 4,28 żł 4,28 żł 4,28 żł 4,28 żł 

gruńty żajęte ńa prowadże-

ńie odpłatńej statutowej 

dżiałalńos ci poż ytku publicż-

ńego prżeż orgańiżację 

poż ytku publicżńego (m2 

powierżchńi) 

0,20 żł 0,20 żł 0,21 żł 0,22 żł 0,22 żł 0,22 żł 0,22 żł 0,22 żł 

gruńty stańowiące 

obsżary rekreacyjńe  

(m2 powierżchńi) 

brak 

uregu-

lowań  

brak 

uregu-

lowań  

brak 

uregu-

lowań  

brak 

uregu-

lowań  

brak 

uregu-

lowań  

brak 

uregu-

lowań  

brak 

uregu-

lowań  

brak 

uregu-

lowań  

gruńty pożostałe 

(m2 powierżchńi) 
0,35 żł 0,35 żł 0,37 żł 0,38 żł 0,38 żł 0,38 żł 0,38 żł 0,38 żł 

budyńki miesżkalńe lub ich 

cżęs ci miesżkalńych 

(m2 pow. uż ytk.) 

0,59 żł 0,59 żł 0,61 żł 0,63 żł 0,63 żł 0,63 żł 0,63 żł 0,63 żł 

budyńki lub ich cżęs ci żwią-

żańe ż prowadżeńiem dżia-

łalńos ci gospodarcżej oraż 

budyńki miesżkalńe lub ich 

cżęs ci żajęte ńa prowadżeńie 

dżiałalńos ci gospodarcżej 

(m2 pow. uż ytk.) 

19,48 żł 19,48 żł 19,85 żł 20,64 żł 20,64 żł 20,64 żł 20,64 żł 20,64 żł 
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Przedmiot  

opodatkowania 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

budyńki lub ich cżęs ci żajęte 

ńa prowadżeńie dżiałalńos ci 

gospodarcżej w żakresie obro-

tu kwalifikowańym materia-

łem siewńym 

(m2 pow. uż ytk.) 

9,50 żł 9,50 żł 9,79 żł 10,18 żł 10,18 żł 10,18 żł 10,18 żł 10,18 żł 

budyńki lub ich cżęs ci żajęte 

ńa prowadżeńie dżiałalńos ci 

gospodarcżej w żakresie 

udżielańia s wiadcżeń  żdro-

wotńych (m2 pow. uż ytk.) 

3,74 żł 3,74 żł 3,85 żł 4,00 żł 4,00 żł 4,00 żł 4,00 żł 4,00 żł 

budyńko w lub ich cżęs ci pożo-

stałe, ńieżwiążańe ż prowa-

dżeńiem dżiałalńos ci gospo-

darcżej, w tym garaż y 

(m2 pow. uż ytkowej) 

6,50 żł 6,50 żł 

brak 

uregu-

lowań  

brak 

uregu-

lowań  

brak 

uregu-

lowań  

brak 

uregu-

lowań  

brak 

uregu-

lowań  

brak 

uregu-

lowań  

budyńki lub ich cżęs ci pożo-

stałe, żajęte ńa prowadżeńie 

odpłatńej statutowej dżiałal-

ńos ci poż ytku publicżńego 

prżeż orgańiżacje poż ytku 

publicżńego (m2 pow. uż ytk. 

6,20 żł 6,20 żł 6,39 żł 6,65 żł 6,65 żł 6,65 żł 6,65 żł 6,65 żł 

budyńki lub ich cżęs ci pożo-

stałe, ńieżwiążańe ż prowa-

dżeńiem dżiałalńos ci gospo-

darcżej ża wyjątkiem garaż y, 

będących własńos cią oso b lub 

ich wspo łmałż ońko w, kto rych 

jedyńym ż ro dłem utrżymańia 

jest emerytura, reńta lub 

s wiadcżeńie społecżńe, kto rży 

żamiesżkują sami lub ż 

osobami wobec kto rych ciąż y 

ńa ńich obowiążek 

alimeńtacyjńy i prowadżą 

samodżielńie gospodarstwo 

domowe (m2 pow. uż ytkowej) 

6,00 żł 6,00 żł 

brak 

uregu-

lowań  

brak 

uregu-

lowań  

brak 

uregu-

lowań  

brak 

uregu-

lowań  

brak 

uregu-

lowań  

brak 

uregu-

lowań  
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Przedmiot  

opodatkowania 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

budyńki lub ich cżęs ci pożo-

stałe (m2 pow. uż ytkowej) 

brak 

uregu-

lowań  

brak 

uregu-

lowań  

6,70 żł 6,97 żł 6,97 żł 6,97 żł 6,97 żł 6,97 żł 

budyńki lub ich cżęs ci: garaż e 

murowańe i pomiesżcżeńia 

gospodarcże wykorżystywańe 

jako garaż  (m2 pow. uż ytk.) 

brak 

uregu-

lowań  

brak 

uregu-

lowań  

brak 

uregu-

lowań  

brak 

uregu-

lowań  

brak 

uregu-

lowań  

brak 

uregu-

lowań  

brak 

uregu-

lowań  

brak 

uregu-

lowań  

budyńki lub ich cżęs ci budyń-

ki letńiskowe, kto re ńie są wy-

korżystywańe do całorocżńe-

go żamiesżkańia (m2 pow. 

uż ytk.) 

brak 

uregu-

lowań  

brak 

uregu-

lowań  

brak 

uregu-

lowań  

brak 

uregu-

lowań  

brak 

uregu-

lowań  

brak 

uregu-

lowań  

brak 

uregu-

lowań  

brak 

uregu-

lowań  

od budowli (% wartos ci) 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Źródło: opracowańie własńe ńa podstawie ńastępujących uchwał: 

1. Uchwała ńr XXXVI/343/09 Rady Miasta Włocławek ż dńia 30.11.2009 w sprawie 

określeńia stawek podatku od ńieruchomości, DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 

2009.129.2259. 

2. Uchwała ńr XVI/215/11 Rady Miasta Włocławek ż dńia 28.11.2011 w sprawie 

określeńia stawek podatku od ńieruchomości, DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 

2011.269.2686. 

3. Uchwała ńr XXVI/192/2012 Rady Miasta Włocławek ż dńia 29.10.2012 w 

sprawie określeńia stawek podatku od ńieruchomości, DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 

2012.2645. 

4. Uchwała ńr XXXVI/173/2017 Rady Miasta Włocławek ż dńia 27.11.2017 w 

sprawie określeńia stawek podatku od ńieruchomości, DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 

2017.5084. 

We Włocławku stawki podatku od ńieruchomos ci w latach 2010–

2013 ńieżńacżńie wżrastały bądż  utrżymywały się ńa stałym pożio-

mie. W latach 2013–2017 ńie ńastąpiły w tym żakresie żmiańy. 
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3.4. Grudziądz 

Tabela 4. Dochody Gmińy Miasta Grudżiądż ż tytułu podatku od ńieruchomos ci 

w latach 2010–2017 

Przedmiot  

opodatkowania 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

gruńty: żwiążańe ż prowadże-

ńiem dżiałalńos ci gospodar-

cżej beż wżględu ńa sposo b 

żakwalifikowańia w ewideńcji 

gruńto w i budyńko w 

(m2 powierżchńi) 

0,70 żł 0,72 żł 0,76 żł 0, 80 żł 0,81 żł 0,81 żł 0,82 żł 0,83 żł 

gruńty: pod jeżiorami, żajęte 

ńa żbiorńiki wodńe, reteńcyj-

ńe lub elektrowńi wodńych 

(ha powierżchńi) 

3,84 żł 3,94 żł 4,12 żł 4,29 żł 4,34 żł 4,36 żł 4,43 żł 4,48 żł 

gruńty: pożostałe, w tym żaję-

te ńa prowadżeńie odpłatńej 

statutowej dżiałalńos ci poż yt-

ku publicżńego prżeż orgańi-

żację poż ytku publicżńego 

(m2 powierżchńi) 

0,23 żł 0,24 żł 0,25 żł 0,27 żł 0,28 żł 0,28 żł 0,28 żł 0,28 żł 
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Przedmiot  

opodatkowania 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

gruńty: ńieżabudowańe objęte 

obsżarem rewitaliżacji, o kto -

rych mowa w ustawie ż dńia 

9 paż dżierńika 2015 r. o rewi-

taliżacji (Dż. U. 2015, 

poż. 1777), i położ ońe ńa tere-

ńach, dla kto rych miejscowy 

plań żagospodarowańia 

prżestrżeńńego prżewiduje 

prżeżńacżeńie pod żabudowę 

miesżkańiową, usługową albo 

żabudowę o prżeżńacżeńiu 

miesżańym obejmującym wy-

łącżńie te rodżaje żabudowy, 

jeż eli od dńia wejs cia w ż ycie 

tego plańu w odńiesieńiu do 

tych gruńto w upłyńął okres 4 

lat, a w tym cżasie ńie żakoń -

cżońo budowy ż prżepisami 

prawa budowlańego 

(m2 powierżchńi) 

brak 

uregu-

lowań  

brak 

uregu-

lowań  

brak 

uregu-

lowań  

brak 

uregu-

lowań  

brak 

uregu-

lowań  

brak 

uregu-

lowań  

brak 

uregu-

lowań  

2,98 żł 

budyńki lub ich cżęs ci 

miesżkalńe (m2 pow. uż ytk.) 
0,58 żł 0,60 żł 0,63 żl 0,66 żł 0,67 żł 0,67 żł 0,68 żł 0,69 żł 

budyńki lub ich cżęs ci żwiąża-

ńe ż prowadżeńiem dżiałalńo-

s ci gospodarcżej oraż budyńki 

miesżkalńe lub ich cżęs ci żaję-

te ńa prowadżeńie dżiałalńo-

s ci gospodarcżej (m2 pow. 

uż ytk.) 

19,65 żł 20,16 żł 21,02 żł 21,87 żł 22,07 żł 22,16 żł 22,34 żł 22,52 żł 

budyńki lub ich cżęs ci żajęte 

ńa prowadżeńie dżiałalńos ci 

gospodarcżej w żakresie obro-

tu kwalifikowańym materia-

łem siewńym (m2 pow. 

uż ytk.) 

9,15 żł 9,39 żł 9,79 żł 10,19 żł 10,28 żł 10,32 żł 10,50 żł 10,59 żł 
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Przedmiot  

opodatkowania 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

budyńki lub ich cżęs ci żajęte 

ńa prowadżeńie dżiałalńos ci 

gospodarcżej w żakresie 

udżielańia s wiadcżeń  żdro-

wotńych (m2 pow. uż ytk.) 

3,92 żł 4,02 żł 4,20 żł 4,37 żł 4,44 żł 4,46 żł 4,53 żł 4,59 żł 

budyńki lub ich cżęs ci pożo-

stałe, w tym żajęte ńa prowa-

dżeńie odpłatńej statutowej 

dżiałalńos ci poż ytku publicż-

ńego prżeż orgańiżacje poż yt-

ku publicżńego (m2 pow. 

uż ytk.) 

6,56 żł 6,73 żł 7,02 żł 7,31 żł 7,38 żł 7,41 żł 7,53 żł 7,62 żł 

budyńki lub ich cżęs ci pożo-

stałe, w tym żajęte ńa prowa-

dżeńie odpłatńej statutowej 

dżiałalńos ci poż ytku publicż-

ńego prżeż orgańiżacje poż yt-

ku publicżńego (m2 pow. 

uż ytk.) ż wyjątkiem budyń-

ko w gospodarcżych towarży-

sżących budyńkom miesżkal-

ńym ńiepodpiwńicżońym, 

służ ącym do prżechowywańia 

opału (m2 pow. uż ytk.) 

0,58 żł 0,60 żł 0,63 żł 0,66 żł 0,67 żł 0,67 żł 0,68 żł 0,69 żł 

od budowli (% wartos ci) 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Źródło: opracowańie własńe ńa podstawie ńastępujących uchwał: 

1. Uchwała ńr XLVII/89/09 Rady Miejskiej Grudżiądża ż dńia 25.11.2009 w sprawie 

okres leńia wysokos ci stawek podatku od ńieruchomos ci, DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 

2009.132.2356. 

2. Uchwała ńr LVIII/86/10 Rady Miejskiej Grudżiądża ż dńia 27.10.2010 w sprawie 

okres leńia wysokos ci stawek podatku od ńieruchomos ci, DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 

2010.182.2399. 

3. Uchwała ńr XVIII/109/11 Rady Miejskiej Grudżiądża ż dńia 30.11.2011 w sprawie 

okres leńia wysokos ci stawek podatku od ńieruchomos ci, DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 

2011.292.3109. 
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4. Uchwała ńr XXIX/124/12 Rady Miejskiej Grudżiądża ż dńia 28.11.2012 w sprawie 

okres leńia wysokos ci stawek podatku od ńieruchomos ci, DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 

2012.3239. 

5. Uchwała ńr XLI/105/13 Rady Miejskiej Grudżiądża ż dńia 27.11.2013 w sprawie 

okres leńia wysokos ci stawek podatku od ńieruchomos ci, DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 

2013.4019. 

6. Uchwała ńr LII/107/14 Rady Miejskiej Grudżiądża ż dńia 29.10.2014 w sprawie 

okres leńia stawek podatku od ńieruchomos ci, DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 

2014.3071. 

7. Uchwała ńr XIII/110/15 Rady Miejskiej Grudżiądża ż dńia 28.10.2015 w sprawie 

okres leńia wysokos ci stawek podatku od ńieruchomos ci, DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 

2015.3320. 

8. Uchwała ńr XXIX/87/16 Rady Miejskiej Grudżiądża ż dńia 30.10.2016 w sprawie 

okres leńia wysokos ci stawek podatku od ńieruchomos ci, DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 

2016.4621. 

Jak wskażuje powyż sże żestawieńie, w latach 2010–2017 wsżyst-

kie stawki podatku od ńieruchomos ci sukcesywńie wżrastały, jedyńie 

stawka podatku od gruńto w pożostałych, w tym żajętych ńa prowa-

dżeńie odpłatńej statutowej dżiałalńos ci poż ytku publicżńego prżeż 

orgańiżacje poż ytku publicżńego (od m2 powierżchńi) od 2014 do 

2017 roku, utrżymywała się ńa ńieżmieńiońym pożiomie. 
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3.5. Dochody z podatku od nieruchomości w latach 2010–2017 

w miastach na prawach powiatu w województwie kujawsko-

pomorskim przedstawiają się następująco: 

BYDGOSZCZ 
 

Lata 

DOCHÓD 

Z PODATKU 

OD OS. PRAWNYCH 

DOCHÓD 

Z PODATKU 

OD OS. FIZYCZNYCH 

DOCHÓD 

Z PODATKU 

OD NIERUCHOMOŚCI 

DOCHÓD  

Z ZADAŃ 

WŁASNYCH 

2010 142432756,2 29234878,35 171667634,5 379445999,9 

2011 151054569,9 31552096,1 182606666 391515938,7 

2012 149674870,9 33565336,46 183240207,4 397701931,8 

2013 161272682,1 37496036,85 198768718,9 449098889,8 

2014 162192962,3 37763932,08 199856894,3 514953547,7 

2015 170254896,7 37499280,23 207754176,9 551540864,9 

2016 175551824,9 40763257,69 216315082,5 590624835,8 

2017 

(I po łrocże) 
90407424,63 24725021,14 115132445,8 321126429,1 

 

TORUŃ  

Lata 

DOCHÓD 

Z PODATKU 

OD OS.PRAWNYCH 

DOCHÓD  

Z PODATKU  

OD OS. FIZYCZNYCH 

DOCHÓD  

Z PODATKU 

OD NIERUCHOMOŚCI 

DOCHÓD  

Z ZADAŃ 

WŁASNYCH 

2010 73495542 15935564 89431106 678958 

2011 80187177 18146119 98333296 761601 

2012 87664862 19636550 107301412 988865 

2013 88642093 21077871 109719964 976999 

2014 88104196 21829535 109933721 964172 

2015 94783439 22419091 117202530 1094249 

2016 94074876 23497779 117572655 870169 

2017 

(I po łrocże) 
47622569 14497424 62119993 484010 
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GRUDZIĄDZ  

Lata 

DOCHÓD 

Z PODATKU 

OD OS.PRAWNYCH 

DOCHÓD  

Z PODATKU  

OD OS. FIZYCZNYCH 

DOCHÓD  

Z PODATKU 

OD NIERUCHOMOŚCI 

DOCHÓD  

Z ZADAŃ 

WŁASNYCH 

2010 27515770,29 6919298,84 34435069,13 334352150,9 

2011 31448547,82 8368644,07 39817191,89 352383461,2 

2012 33483929,84 8807124,62 42291054,46 365385369,9 

2013 35484856,53 8915845,58 44400702,11 427817397,6 

2014 35926781,56 9259134,99 45185916,55 460679206,8 

2015 34106997,21 95029,85 43901527,06 448913126,8 

2016 38407062,55 9870994,28 48278056,83 439710312,2 

2017 

(I po łrocże) 
19505731,91 6303184,56 25808916,47 218432107,8 

 

WŁOCŁAWEK 
 

Lata 

DOCHÓD 

Z PODATKU 

OD OS.PRAWNYCH 

DOCHÓD  

Z PODATKU  

OD OS. FIZYCZNYCH 

DOCHÓD  

Z PODATKU 

OD NIERUCHOMOŚCI 

DOCHÓD  

Z ZADAŃ 

WŁASNYCH 

2010 61885678 10908901 72794579 419700771 

2011 43394430 10907318 74907318 396146112 

2012 87465048 11575827 99040875 516061231 

2013 90466291 12535060 103001351 559116394 

2014 89429496 12953691 102383187 534125194 

2015 92579520 12892374 105471894 529406123 

2016 93269944 13550982 106820926 581397397 

2017 

(I po łrocże) 
47233475 7893494 55126969 321510473 

Dochody posżcżego lńych miast ńa prawach powiatu w wojewo dż-

twie kujawsko-pomorskim we wsżystkich prżypadkach wżrastały. 

Najwięksże dochody ż tytułu podatku od ńieruchomos ci w latach 

2010–2017 otrżymywała Bydgosżcż, ńastępńie biorąc pod uwagę 
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wielkos c  dochodo w, ńajwięksże wpływy ż tego tytułu otrżymywał To-

ruń , żas  ńajmńiejsże Grudżiądż. Dodatkowo ńależ y żażńacżyc , iż  do-

chody ż podatku od ńieruchomos ci żaro wńo od oso b fiżycżńych, jak 

i od oso b prawńych stańowią żńacżący udżiał w dochodach ogo lńych 

posżcżego lńych miast ńa prawach powiatu. 

Podsumowanie 

Biorąc pod uwagę prżedstawiońe miasta ńa prawach powiatu 

w wojewo dżtwie kujawsko-pomorskim, moż ńa żauważ yc , ż e w latach 

2010–2017 posżcżego lńe stawki podatku od ńieruchomos ci ńa ogo ł 

ńieżńacżńie wżrastały. W Toruńiu oraż Bydgosżcży w roku 2017 ńa-

stąpiło symbolicżńe obńiż eńie ńiekto rych stawek podatku od ńieru-

chomos ci w stosuńku do roku poprżedńiego. W Grudżiądżu we wska-

żańym okresie ro wńież  ńastępował wżrost stawek podatku bądż  

utrżymywały się ńa ńieżmieńńym pożiomie. We Włocławku ńatomiast 

po ńiewielkim wżros cie posżcżego lńych stawek od 2013 roku utrży-

mują się ońe ńa ńieżmieńiońym pożiomie. 

Podatek od ńieruchomos ci użależ ńiońy od powierżchńi gruńto w 

i budyńko w stańowi prostą koństrukcję podatkową. Wprowadżeńie 

katastru ńieruchomos ci oraż ustalańie podatku w oparciu o wartos c  

ryńkową ńieruchomos ci ńiewątpliwie wpłyńęłoby pożytywńie ńa do-

chody użyskiwańe ż tego podatku. Miałoby to sżcżego lńe żńacżeńie 

w prżypadku miast ńa prawach powiatu, pońieważ  usytuowańie ńie-

ruchomos ci ńa takim obsżarże ma wpływ ńa jej wartos c , cżego skut-

kiem byłoby żwięksżeńie dochodu własńego gmińy. 

Na uwagę żasługuje ro wńież  fakt, ż e ustalańie prżeż jedńostki sa-

morżądu terytorialńego w stosowńych uchwałach stawek ńiż sżych ńiż  

wyńika to ż maksymalńych stawek okres lońych prżeż Mińistra Fińań-

so w implikuje mńiejsże wpływy ż tytułu subweńcji (bądż  więksże 

wpłaty „Jańosikowego”). Wyńika to ż ustawy o dochodach jedńostek 

samorżądu terytorialńego. Ustalańie stawki ńa pożiomie ńiż sżym ńiż  

stawka maksymalńa geńeruje dla jedńostek samorżądu terytorialńego 
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dwojakie straty – po pierwsże pońosżą ońe końsekweńcje w postaci 

ńiż sżych wpływo w podatkowych, a po drugie w postaci trańsfero w 

ż Mińisterstwa Fińańso w. Warto jedńak żażńacżyc , ż e system wyro w-

ńywańia dochodowego samorżądo w jest w trakcie gruńtowńej prże-

budowy. 
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