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Gminy w interesie swoich mieszkańców mają prawo do ustalania podatków lokalnych.
Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych w miastach wojewódzkich są one ustalane na dany rok
podatkowy w drodze uchwały przez Rady Miejskie. Stawki nie mogą przekroczyć wartości określonych w ustawie,
a często są niższe. O tym, że w kolejnym roku podatkowym opłaty pozostają na niezmienionym poziomie
decyduje utrzymująca się deﬂacja. W roku 2015 większość opłat i podatków lokalnych nie zmieniła się w
stosunku do roku poprzedniego.
W Lublinie za metr sześcienny wody wszyscy odbiorcy płacą 3,72 zł, zaś za odbiór ścieków – 5,00 zł. Za metr
sześcienny wody najwięcej płaci się w Warszawie – 6,93 zł, najmniej w Opolu – 3,13. Odbiór ścieków najdroższy
jest w Katowicach – 8,07 zł za metr sześcienny, najtańszy w Białymstoku – tylko 3,18 zł.
Stawka za odbiór odpadów segregowanych od jednej osoby wynosi średnio 30,00 zł miesięcznie, a
niesortowanych – 50,00 zł. Ceny zagospodarowania odpadów w poszczególnych miastach wojewódzkich są
bardzo zróżnicowane. Średnio na osobę najwięcej za odbiór odpadów segregowanych zapłacić trzeba w
Szczecinie – 50,00 zł, gdzie opłata pobierana jest od gospodarstwa domowego. Tu też najwięcej wynosi opłata za
śmieci niesegregowane – 80,00 zł za gospodarstwo. Najmniej, bo 8,00 zł za osobę kosztuje odbiór odpadów
segregowanych w Zielonej Górze, a niesegregowanych – 12,00 zł, w Kielcach.
Podatek od nieruchomości zdrożał w stosunku do zeszłorocznego i wynosi 0,87 zł od metra kw. powierzchni
gruntu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwaliﬁkowania w
ewidencji. Budynki mieszkalne objęte są podatkiem w wysokości 0,73 zł za metr kw., zaś zajęte na prowadzenie
działalności gospodarczej – 22,20 zł od metra kw. powierzchni użytkowej.
Najniższy podatek od gruntów przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej w miastach
wojewódzkich to 0,27 zł za metr kw. w Krakowie – przy działaniach związanych ze sportem i rekreacją.
Najwyższy, 0,90 zł - w Poznaniu. Również podatek od nieruchomości dla budynków mieszkalnych i
przeznaczonych na działalność gospodarczą jest najwyższy w Poznaniu – odpowiednio 0,75 i 23,13 zł od metra
kw. Najmniej za budynek mieszkalny płaci się w Zielonej Górze – 0,42 zł, a pod działalność gospodarczą w
Olsztynie – 14,00 zł za metr kw. przy prowadzeniu działalności hotelarskiej.
Więcej o średnio 12,00 zł w stosunku do poprzedniego roku trzeba zapłacić za podatek od środków transportu.
Nie dotyczy to jedynie autobusów mających minimum 30 miejsc siedzących i spełniających normę dopuszczalnej
emisji spalin co najmniej Euro IV. Stawki kształtują się w zakresie od 612,00 zł za samochód ciężarowy o
dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 do 5,5 tony do 2 064,00 zł za wymieniony autobus nie spełniający normy
Euro IV i nie posiadający instalacji gazowej.
Najniższy podatek od środków transportu, wynoszący 327,00 zł płaci się w Warszawie za samochód ciężarowy o
dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 do 5,5 tony o napędzie hybrydowym albo elektrycznym. Najwięcej, bo 3
133,00 zł zapłacić trzeba w Olsztynie za samochód ciężarowy o więcej, niż czterech osiach i masie powyżej 29
ton.
Opłaty targowe wynoszą od 4,00 zł za metr kw. zajmowanej powierzchni w streﬁe II miasta przy sprzedaży ze
stołów znajdujących się na zorganizowanych placach targowych do 570,00 zł w przypadku sprzedaży ze
straganu, stoiska, samochodu lub przyczepy na powierzchni od 5 do 10 metrów kw. Najniższa opłata targowa
wynosi 0,10 zł za metr kw. powierzchni zajmowanej na targowiskach w Łodzi. Najdroższej jest w Szczecinie, gdzie
za handel w streﬁe śródmiejskiej dziennie trzeba zapłacić 500,00 zł i w Warszawie, gdzie tyle samo kosztuje
sprzedaż choinek ciętych, sztucznych i w donicach w streﬁe I a.
W większości miast wojewódzkich nie pobiera się opłat za psa. Wyjątkami są Szczecin, gdzie opłata wynosi 50,00
zł rocznie i Kielce – 45,00 zł. W Lublinie opłaty za psa nie przewidziano.
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