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Stawki obowiązujące w 2023 r., o których mowa w § 7 ust. 1 zarządzenia 

nr 400/2022 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 24 października 2022 r., 

zwiększone o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogółem w 2022 r., ogłoszony przez Prezesa GUS. 

 

Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2022 r. w stosunku do 

roku poprzedniego wyniósł 14,4%. 
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Lp.  Przeznaczenie  Stawka (netto) okres  

1  
lokale wyposażone w instalację centralnego ogrzewania 

zasilaną z miejskiej sieci ciepłowniczej  

4,58 zł/m2 miesięcznie  

6,86 zł/m2 miesięcznie w 

przypadku gdy lokale  

położone są przy Placu 

Marii  

Konopnickiej oraz ulicach  

T. Kościuszki i  

T. Noniewicza  

2  
lokale wyposażone w lokalną instalację centralnego 

ogrzewania  

2,29 zł/m2 miesięcznie  

4,58 zł/m2 miesięcznie w 

przypadku gdy lokale  

położone są przy Placu  

Marii Konopnickiej oraz 

ulicach T. Kościuszki i T. 

Noniewicza  

3  

budynki położone na nieruchomościach, na których 

użytkowanie wieczyste wygasło z upływem okresu 

ustalonego w umowie oddania w użytkowanie wieczyste oraz 

położone w siedliskach rolniczych  

4,58 zł/m2 powierzchni 

zabudowy budynku rocznie  

4  

lokale na prowadzenie działalności charytatywnej, 

opiekuńczej, oświatowej, wychowawczej, na cele 

niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacjom 

pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności 

pożytku publicznego  

1,14 zł/m2 miesięcznie  

5  garaż murowany  6,86 zł/m2 miesięcznie  

6  garaż murowany – wybudowany ze środków własnych  4,58 zł/m2 miesięcznie  

7  garaż tymczasowy  3,43 zł/m2 miesięcznie  

8  ogródki przydomowe nieogrodzone, dojazdy itp.  1,14 zł/m2 rocznie  

9  

ogródki przydomowe ogrodzone obejmujące m.in.: tereny 

przeznaczone pod ogrodnictwo, rekreację, infrastrukturę 

służącą do obsługi budynku mieszkalnego, wewnętrzne 

tereny komunikacyjne  

2,29 zł/m2 rocznie  

10  ogródki gastronomiczne  0,29 zł/m2 dziennie  

11  stragany, stoiska i inne punkty handlowe  9,15 zł/m2 dziennie  

12  

stragany, stoiska i inne punkty handlowe prowadzone przez 

twórców ludowych promujących rękodzielnictwo ludowe i 

Miasto Suwałki  

0,29 zł/m2 dziennie  

13  

grunty pod wiaty śmietnikowe, wiatrołapy oraz inne obiekty  

związane z obsługą budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych  

2,29 zł/m2 miesięcznie  
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14  

obiekty służące do zaspokajania potrzeb osób 

niepełnosprawnych (np. rampy, podjazdy, miejsca 

parkingowe)  

2,29 zł/m2 rocznie  

15  miejsca parkingowe  2,29 zł/m2 miesięcznie  

16  drogi dojazdowe do nieruchomości  1,14 zł/m2 rocznie  

17  parking strzeżony, komis samochodowy  3,43 zł/m2 miesięcznie  

18  cyrki, lunaparki, imprezy masowe itp.  

686,40 zł dziennie, w 

przypadku imprez  

masowych i w przypadkach  

nie wymienionych w tabeli 

stawki ustala się 

indywidualnie  

19  

tablice, plansze zawierające: informację o mieście Suwałki, 

informację o charakterze historycznym, przyrodniczym, (np.  

witacze, plany, mapy, tablice informacyjne,)  

0,11 zł/m2 miesięcznie za 

każdy rozpoczęty 1 m2 

powierzchni ekspozycyjnej  

20  tablice, plansze reklamowe, plakaty, transparenty  

22,88 zł/m2 miesięcznie za 

każdy rozpoczęty 1 m2 

powierzchni ekspozycyjnej  

21  
billbordy, citylighty, backlighty, telebimy, magalighty 

(cityscrolle)  

28,60 zł/m2 miesięcznie za 

każdy rozpoczęty 1 m2 

powierzchni ekspozycyjnej  

22  
pomniki, obiekty małej architektury o charakterze 

historycznym, przyrodniczym  
0,11 zł/m2 miesięcznie  

23  
grunty pod budynkami usługowymi i handlowymi wraz z 

terenem związanym z ich obsługą  
3,43 zł/m2 miesięcznie  

24  grunty pod zaplecze budów  1,14 zł/m2 miesięcznie  

  0,69 zł/m2 miesięcznie o 

powierzchni do 5 000 m2  

0,51 zł/m2 miesięcznie za 

każdy następny m2  

powierzchni w przedziale 

od 5 001m2 do 20 000m2  

0,40 zł/m2 miesięcznie za 

każdy następny m2  

25  grunty na cele związane z działalnością gospodarczą - 

pozostałe, położone w obrębach 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10  

powierzchni w przedziale 

od 20 00 lm2 do 30 000m2  

0,29 zł/m2 miesięcznie za 

każdy następny m2  

powierzchni w przedziale 

od 30 001m2 do 50 000m2  

0,17 zł/m2 miesięcznie za 

każdy następny m2  

powierzchni powyżej  50 

000m2  
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26  
grunty na cele związane z działalnością gospodarczą - 

pozostałe, położone w obrębach 5 i 6  
1,14 zł/m2 miesięcznie  

27  grunty na cele rolne  572,00 zł/ha rocznie  

28  muszla koncertowa w Parku Konstytucji 3 Maja   

85,80 zł/godzina, 

dodatkowo najemca 

pokrywa koszty  

eksploatacji tj. energii 

elektrycznej, wody, 

kanalizacji i sprzątania  

29  zajęcie jezdni do 20% szerokości w celu prowadzenia robót  2,29 zł/m2 dziennie  

30  
zajęcie jezdni powyżej 20% do 50 % szerokości w celu 

prowadzenia robót  
4,58 zł/m2 dziennie  

31  
zajęcie jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni w 

celu prowadzenia robót  
9,15 zł/m2 dziennie  

32  zajęcie terenu na prawach wyłączności   2,29 zł/m2 dziennie  

33  za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w 

nieruchomości gruntowej poza jezdnią 

18,30 zł/m2 rocznie  

34  za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w jezdni  54,91 zł/m2 rocznie  

35  
za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej na 

obiektach inżynierskich  
185,33 zł/m2 rocznie  

 


