
Urząd Gminy Ustronie Morskie informuje o wysokości stawek podatków i 

opłat lokalnych, które obowiązywać będą w 2013 r.: 

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 

GRUNTY: 

- związane z prowadzeniem działalności gospodarczej: 0,84 zł/1m², 

- pozostałe: 0,43 zł/1m², 

 

BUDYNKI: 

- mieszkalne: 0,70 zł/1m², 

- związane z prowadzeniem działalności gospodarczej: 21,50 zł/1m², 

- pozostałe: 7,20 zł/1m² (w tym gospodarcze służące do prowadzenia gospodarstwa 

domowego, będące własnością emerytów i rencistów), 

- związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności 

leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń: 4,45 zł/1m², 

 

BUDOWLE:  2% wartości 

UWAGA: od 2012 r. podatnicy działający jako: osoby prawne (spółki: z ograniczoną 

odpowiedzialnością i akcyjne) oraz jednostki organizacyjne (w tym spółki nieposiadające 

osobowości prawnej) składają deklarację DN-1 oraz wpłacają I ratę podatku w terminie do 

31 stycznia.  

Terminy płatności pozostałych rat pozostają bez zmian. 

 

                                      PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

1) autobusy: 

a) o ilości mniejszej niż 30 miejsc do siedzenia: 

   - rok produkcji 1996 i młodsze 1.395 zł 

   - rok produkcji 1995 i starsze1.820,96 zł 

b) o ilości równej i wyższej niż 30 miejsc do siedzenia: 

    - rok produkcji 1996 i młodsze 1.990,2 zł 

    - rok produkcji 1995 i starsze 2.302,2 zł, 

2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie: 

    - rok produkcji 1996 i młodsze 646,68 zł 

    - rok produkcji 1995 i starsze 779,68 zł, 

        b)  powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie: 

         - rok produkcji 1996 i młodsze 1.218,71 zł 

         - rok produkcji 1995 i starsze 1.300,71 zł, 

 

 



c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton: 

         - rok produkcji 1996 i młodsze 1.423,84 zł 

         - rok produkcji 1995 i starsze 1.560,84 zł, 

3) ciągniki siodłowe  lub balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od    3,5 

tony do poniżej 12 ton: 

         - rok produkcji 1996 i młodsze 1.520,96 zł 

         - rok produkcji 1995 i starsze 1.820,96 zł 

4) przyczepy lub naczepy, które z pojazdem silnikowym mają dopuszczalną masę całkowitą od 7 

ton do poniżej 12 ton: 

          - rok produkcji 1996 i młodsze 1.276,84 zł 

          - rok produkcji 1995 i starsze 1.560,84 zł 

5) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w 

kwotach określonych poniżej: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych) 

 

 

nie mniej niż 

 

 

mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z 

zawieszeniem 

pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

 

inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych 

1 2 3 4 

2   OSIE 

12 13 176 316 

13 14 316 876 

14 15 876 1232 

15  924 2.790 

3   OSIE 

15 17 316 552 

17 19 414 1.130 

19 21 1.130 1.468 

21 23 1.468 2.260 

23 25 2.260 2.978,53 

25  2.260 2.978,53 

4   OSIE 

12 25 1.468 1.488 

25 27 1.488 2.322 

27 29 2.322 2.978,53 

29 31 2.978,53 2.978,53 

31  2.978,53 2.978,53 

 

6) ciągniki siodłowe lub balastowe, przystosowane  do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w kwotach określonych poniżej: 

 



Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: 

ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa  

(w tonach) 

 

Stawka podatku (w złotych) 

 

nie mniej niż 

 

mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z 

zawieszeniem pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym za 

równorzędne 

 

inne systemy zawieszenia osi 

jezdnych 

1 2 3 4 

2   OSIE 

12 18 198 396 

18 25 592 1.070 

25 31 1.248 2.048 

31  2.978,53 2.978,53 

3   OSIE 

36 40 2.776 2.978,53 

40  2.978,53 2.978,53 

 

7) przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 

całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton w kwotach określonych poniżej: 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: 

ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa  

(w tonach) 

 

Stawka podatku (w złotych) 

 

nie mniej niż 

 

mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z 

zawieszeniem pneumatycznym 

lub zawieszeniem uznanym za 

równorzędne 

 

inne systemy zawieszenia osi 

jezdnych 

1 2 3 4 

1   OŚ 

12 18 176 264 

18 25 396 712 

25  712 1.250 

2   OSIE 

12 28 468 690 

28 33 1.366 1.820,96 

33 38 1.894 2.302,2 

38  2.302,2 2.302,2 

3   OSIE 

12 38 1.131 2.100 

38  2.100 2.302,2 

 

 

PODATEK ROLNY 

1. 132,75 zł za 1 ha przeliczeniowy (posiadacze gospodarstw rolnych), 

 

2. 265,50 zł za 1 ha fizyczny (posiadacze użytków rolnych). 

 

 



 

OPŁATA  TARGOWA (stawki dzienne):  na podstawie Uchwały Rady Gminy Ustronie 

Morskie Nr XIV/94/2011 z dnia 26 października 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru (Dz. Urz. Woj. 

Zachodniopomorskiego Nr 138, poz. 2533 z dnia 28.11.2011 r.) – obowiązuje od dnia 

13.12.2011 r.: 

1. stoisko do 6 m² : 35 zł, 

2. stoisko od 7 do 10 m² : 50 zł, 

3. stoisko od 11 do 100 m² : 50 zł + 3 zł za każdy m² powyżej górnej granicy 

powierzchni wskazanej w pkt.2, 

4. stoisko o powierzchni powyżej 100 m² : 350 zł 

 

OPŁATA MIEJSCOWA (stawka dobowa) : na podstawie Uchwały Rady Gminy Ustronie 

Morskie Nr XIV/95/2011 z dnia 26 października 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie 

określenia opłaty miejscowej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 138, poz. 2534 z 

dnia 28.11.2011 r.) – obowiązuje od dnia 13.12.2011 r.: 

 

1. 2 zł (od osób dorosłych przebywających dłużej niż dobę w celach: 

wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych), 

2. 1 zł  (od emerytów, rencistów, dzieci od 3 do 18 roku życia, młodzież ucząca 

się do ukończenia 20 roku życia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nr: tel. (0-94) 35-14-196, fax. (0-94) 35-15-597 

sekretariat@ustronie-morskie.pl  
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