
STAWKI PODATKÓW OBOWI ĄZUJĄCYCH NA TERENIE GMINY BESTWINA  
W 2011 ROKU 

 PODATEK OD NIERUCHOMO ŚCI  

1. Od budynków lub ich części :  

a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej     0,61 zł 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej 

19,55 zł 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej 

9,27 zł 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej 

4,13 zł 

e) pozostałych trwale związanych z gruntem od 1m2 powierzchni użytkowej 6,61 zł 

  

f) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej 

4,13 zł 

  

   

2. Od budowli 2% według ich wartości określonej na podstawie  Art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 
3-7 

3. Od gruntów : 

 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu 
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 
od 1m2 powierzchni użytkowej 

0,71 zł 

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

4,15 zł 

c) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej 

0,11 zł 

d) pozostałych od 1m2 powierzchni użytkowej 0,19 zł 

PODATEK ROLNY  



a) podatek rolny - powyżej 1 ha 94,10 zł 

b) podatek rolny - do 1 ha 188,20 zł 

c) podatek leśny 34,0230 zł 

  

Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 15,00 zł od jednego psa 
posiadanego przez osobę fizyczną. 

  

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH  

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony  i 
poniżej 12 ton: 

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie   -   575,00 zł. 
powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie   -   958,00 zł. 
powyżej 9,0 ton i mniej niż 12,0 ton   -   1153,00 zł. 

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 
niż 12 ton: 

 Stawka podatku od środków transportu  Stawka 

   nie mniej niż  mniej niż 

 Zawieszenie 
osi 

pneumatyczne 
lub 

równoważne 

 Inny system 
zawieszenia osi 

12 13 998,00 zł 1402,00 zł 

13 14 1091,00 zł 1556,00 zł 

14 15 1210,00 zł 1730,00 zł 
2 osie 

15   1348,00 zł 1920,00 zł 

12 17 988,00 zł 1410,00 zł 

17 19 1095,00 zł 1564,00 zł 

19 21 1215,00 zł 1739,00 zł 

21 23 1352,00 zł 1931,00 zł 

3 osie 

23 25 1502,00 zł 2148,00 zł 



25   1502,00 zł 2148,00 zł 

12 25 1494,00 zł 2133,00 zł 

25 27 1659,00 zł 2371,00 zł 

27 29 1843,00 zł 2632,00 zł 

29 31 1972,00 zł 2855,00 zł 

4 osie 
i 

więcej 

31   1972,00 zł 2855,00 zł 

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych od używania łącznie z 
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej od 
3,5 tony i poniżej 12 ton: 

od 3,5 tony i poniżej 12 ton   -   1 344,00 zł. 

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z 
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub 
wyższej niż 12 ton: 

 Stawka podatku od środków transportu  Stawka 

   nie mniej niż  mniej niż 

 Zawieszenie 
osi 

pneumatyczne 
lub 

równoważne 

 Inny system 
zawieszenia osi 

12 18 1178,00 zł 1684,00 zł 

18 25 1311,00 zł 1873,00 zł 

25 31 1455,00 zł 2079,00 zł 
2 osie 

31   1685,00 zł 2206,00 zł 

12 40 1915,00 zł 2206,00 zł 
3 osie 

40   2055,00 zł 2813,00 zł 

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z 
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 

od 7 ton i poniżej 12   -   791,00 zł. 

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z 
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 



 Stawka podatku od środków transportu  Stawka 

   nie mniej niż  mniej niż 

 Zawieszenie 
osi 

pneumatyczne 
lub 

równoważne 

 Inny system 
zawieszenia osi 

12 18 475,00 zł 680,00 zł 

18 25 528,00 zł 756,00 zł 1 oś 

25   589,00 zł 840,00 zł 

12 28 1034,00 zł 1480,00 zł 

28 33 1151,00 zł 1642,00 zł 

33 38 1277,00 zł 1726,00 zł 
2 osie 

38   1370,00 zł 2027,00 zł 

12 38 1128,00 zł 1610,00 zł 
3 osie 

38   1258,00 zł 1789,00 zł 

7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc: 

o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30   -   923,00 zł. 
o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30   -   1  849,00 zł. 

 


