
       Zmiana stawek podatkowych na  2021r. 

 

Podatek od nieruchomości w 2021r. wzrośnie na terenie Miasta i Gminy Serock  zgodnie z 

podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 301/XXVIII/2020 z dnia  28 października 2020r. 

Rośnie inflacja, rosną podatki 

Stawki podatków lokalnych nie mogą być wyższe od corocznie waloryzowanych w oparciu o 

wskaźnik inflacji maksimów ustawowych. Główny Urząd Statystyczny (GUS) ogłosił, że wskaźnik 

inflacji w pierwszym półroczu br. wzrósł o 3,9 procenta w stosunku do pierwszego półrocza 2020r 

W ubiegłym roku wskażnik wzrósł o 1,80 proc. 

Dlatego też o te średnio 3,9 procenta zwaloryzowano maksymalne ustawowe stawki podatkowe 

mające obowiązywać w 2021r. Samorządy przy uchwalaniu podatków obowiązujących na swoim 

terenie nie mogą przekroczyć tych maksimów ustawowych. 

 

 Stawki podatku od mieszkań i domów jednorodzinnych pójdą w górę o 0,04 groszy za 1 m². Za metr 

kwadratowy gruntu zapłacimy 0,40 zł, zaś za metr kwadratowy powierzchni użytkowej      0,77 zł. 

Jeśli 100-metrowy dom stoi na działce liczącej 1000m² , to zamiast dotychczasowego 413,00zł 

podatku od nieruchomości, w 2021r. zapłacimy za tą samą nieruchomość o około 64 zł więcej. 

Podatek od nieruchomości dla przedsiębiorców tu stawka podatku za metr kwadratowy powierzchni 

komercyjnej wzrośnie o ponad jeden złoty tj. do kwoty 22,90 zł za 1 m². O 0,05 groszy   podniesiona 

też została opłata za metr kwadratowy gruntu służącego działalności gospodarczej tj. 0,90 zł.  Liczące 

na przykład 200 m² biura,  przedsiębiorcy w 2021. zapłacą o 200 zł więcej w skali roku, aniżeli za te 

same biura płacą dotychczas. 

             

 

 

 

 

 

 

                   



                Stawki podatków oraz opłat lokalnych na terenie Miasta i Gminy Serock w 2021 r 

 

Wyszczególnienie 

 

Stawka w 2020r 

. 

Max stawki wg 
 obwieszczenia na 

2021r. 

Stawki  w 2021r. 

 

     

 a) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
bez względu na sposób zakwalifikowania w  ewidencji 

gruntów  i budynków od 1 m² powierzchni 

 
0,85zł 

 

 
0,99zł 

 

 
0,90 zł 

 

 b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne 
lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni   

4,80 zł 4,99 zł 4,99 zł 

 c) pozostałych, w tym: zajętych na prowadzenie odpłat-

nej statutowej działalności pożytku publicznego przez or-
ganizacje pożytku publicznego od  1 m ² powierzchni 

- zajętych pod rekreację 

 

0,34zł 
 

 

 

0,52zł 
 

 

 

0,40 zł 
 

 

 d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o 

których mowa w przepisach od 1 m ² powierzchni 

 

2,84zł 

 

3,28zł 

 

2,95zł 

2. od budynków lub ich części    

 a) mieszkalnych  od 1 m² powierzchni użytkowej 0,73 zł 0,85ł 0,77 zł 

 

 
 

 

 
 

b) związanych  z prowadzeniem działalności gospodar-

czej oraz od budynków mieszkalnych lub części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² po-

wierzchni użytkowej 

 

21,90zł 
 

 

 

24,84zł 
 

 

            22,90 zł 
 

c) związanych  z prowadzeniem działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu  kwalifikowanym materiałem 

siewnym od 1m² powierzchni użytkowej 

 
11,18zł 

 

11,62 zł 11,62 zł 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie udzielania  świadczeń zdrowotnych od 1m2 po-

wierzchni użytkowej 
4,87 zł 5,06 zł 5,06 zł 

 

 

e) od pozostałych budynków, w tym: 

-  zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działal-
ności pożytku publicznego przez organizację pożytku pu-

blicznego od 1m² powierzchni użytkowej 

- od budynków gospodarczych i komórek 
 

 

             7,50zł 
 

 

3,75 zł 

8,37 zł 
 

 

- 

               7,88zł 
 

 

                 3,94zł 

3. od budowli 2% 2% 2% 
4. Podatek rolny 

- od 1 ha fizycznego 
- od 1 ha przeliczeniowego 

225,00zł 

112,50 zł 

292,75zł 

146,37zł 
250,00 zł 

125,00 zł 

5. Podatek leśny 

 
194,24 zł za 1m3 196,84 zł za 1m3 196,84 zł   za 1m3 

6. Opłata miejscowa 2,17 zł 2,41 zł 2,17 zł 

7 .Opłata Targowa 751,65 zł 823,11 zł 751,65 zł 

8. Opłata od posiadania psa 40,00 zł 130,30 zł 40,00 zł 

                                 

Podatek od środków transportowych zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej 

w Serocku Nr 313/XXIX/2020 z dnia 02 grudnia 2020 r stawki podatkowę wzrosną 

o około 5% w stosunku do stawek obecnie obowiązujących które od 2015 roku nie 

były zmieniane. 

 

W 2021r. Opłaty lokalne tj: opłata miejscowa , opłata targowa, opłata od posiadania psa 

zachowają swoją dotychczasową wysokość. 

 


