
Stawki podatków w 2022 roku 

Wójt Gminy Siedlec informuje, że w 2022 roku  stawki podatku od nieruchomości oraz podatku 

rolnego i podatku leśnego ulegają zmianie. 

Podatek od nieruchomości 

Stawki podatku od nieruchomości zgodnie z uchwałą Rady Gminy Siedlec 

nr XXXVI/191/2021 z dnia 28 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości w 2022 roku będą wynosić: 

Od gruntów Od 1 m² powierzchni 

Związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej 

0,88 zł 

Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub 

wodami powierzchniowymi płynącymi jezior                       

i zbiorników sztucznych 

 

4,97 zł od 1 ha powierzchni 

Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizację pożytku 

publicznego 

 

0,27 zł 

Niezabudowanych objętych obszarem 

rewitalizacji 

3,15 zł 

Od budynków lub ich części Od 1 m² powierzchni użytkowej 

Mieszkalnych 0,79 zł 

Związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 

lub ich części zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej 

 

22,07 zł 

Zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym 

 

10,88 zł 

Związanych z udzielaniem świadczeń 

zdrowotnych w rozumieniu przepisów o 

działalności leczniczej, zajętych przez podmioty 

udzielające tych świadczeń 

 

4,87 zł 

Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizację pożytku 

publicznego 

 

5,49 zł 

Od budowli 2% wartości 

 

 



Zwolnienie w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców 

Na terenie Gminy Siedlec obowiązuje uchwała nr XXII/122/2020 Rady Gminy Siedlec z dnia                           

22 września 2020 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców                          

na terenie Gminy Siedlec. 

Podatek rolny 

Stawka podatku rolnego dla rolników od 1 hektara przeliczeniowego na rok 2022 wynosi 

153,70 zł. 

Stawka podatku rolnego dla osób nie będących rolnikami od 1 hektara fizycznego na rok 2022 

wynosi 307,40 zł. 

Podatek leśny 

Stawka podatku leśnego od 1 hektara na rok 2022 wynosi 46,6972 zł. 

Podatek od środków transportowych 

Stawki podatku od środków transportowych w 2022 roku nie ulegają zmianie w stosunku                           

do lat ubiegłych – nadal obowiązuje uchwała nr XIV/69/2015 Rady Gminy Siedlec z dnia                         

24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków 

transportowych. 

 


