
W 2018 r. stawki* podatku od nieruchomości w Wołominie wynoszą rocznie:

1. Od budynków lub ich części Powierzchnia użytkowa

mieszkalnych: 0,60 zł od 1 m2

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej: 17,95 zł od 1 m2

od pomieszczeń socjalnych - tj. szatnie, stołówki, łazienki - 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: 10,00 zł od 1 m2

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym: 8,14 zł od 1 m2

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w 
rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych 
przez podmioty udzielające tych świadczeń: 3,60 zł od 1 m2

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego : 4,00 zł od 1m2 z tym że za:

pomieszczenia do 12 m2 pomieszczenia pow. 12 m2
0,65 zł od 1 m2 4,00 zł od 1 m2

2. Od budowli Powierzchnia

rurociągów sieci kanalizacji rozdzielczej 1,2% ich wartości

od pozostałych budowli 2% ich wartości

3. Od gruntów Powierzchnia
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i 
budynków 0,79 zł od 1 m2

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,00 zł od 1 ha

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego 0,29 zł od 1 m2
niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w 
ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2017r. 
poz. 1023 zm.) 2,70 zł od 1m2

* - powyższe stawki zawarte są w następujących uchwałach:

UCHWAŁA NR X-115/2011 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXVIII-151/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 27 października 2016 r. zmieniającą 
uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


