
STAWKI PODATKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE GMINY BESTWINA 
:: W 2008 ROKU ::  

 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 

1. Od budynków lub ich części :  

a) mieszkalnych od 1m
2
 powierzchni użytkowej     0,54 zł 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 

od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej od 1m
2
 powierzchni użytkowej 

17,69 zł 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m
2
 powierzchni użytkowej 

8,38 zł 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m
2
 powierzchni użytkowej 

3,73 zł 

e) pozostałych trwale związanych z gruntem od 1m2 powierzchni użytkowej 5,98 zł 

  

f) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej 
3,73 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 1m
2
 powierzchni użytkowej 

0,64 zł 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki retencyjne lub 

elektrowni wodnych od 1hektara powierzchni 
3,69 zł 

c) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 

przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej 
0,10 zł 

d) pozostałych od 1m2 powierzchni użytkowej 0,16 zł 

PODATEK ROLNY 



a) podatek rolny - powyżej 1 ha 145,73 zł 

b) podatek rolny - do 1 ha 291,45 zł 

c) podatek leśny 32,40 zł 

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   -   520,00 zł. 

powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie   -   867,00 zł. 

powyżej 9,0 ton i mniej niż 12,0 ton   -   1042,00 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 13 903,00 zł 1268,00 zł 

13 14 987,00 zł 1408,00 zł 

14 15 1095,00 zł 1565,00 zł 

2 osie 

15   1220,00 zł 1737,00 zł 

12 17 893,00 zł 1275,00 zł 

17 19 990,00 zł 1415,00 zł 

19 21 1100,00 zł 1573,00 zł 

21 23 1224,00 zł 1747,00 zł 

23 25 1359,00 zł 1942,00 zł 

3 osie 

25   1359,00 zł 1942,00 zł 

12 25 1351,00 zł 1930,00 zł 

25 27 1501,00 zł 2145,00 zł 

4 osie 

i 

więcej 

27 29 1667,00 zł 2381,00 zł 



29 31 1784,00 zł 2583,00 zł 

31   1784,00 zł 2583,00 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   -   1 216,00 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 1066,00 zł 1523,00 zł 

18 25 1186,00 zł 1694,00 zł 

25 31 1317,00 zł 1881,00 zł 

2 osie 

31   1524,00 zł 1996,00 zł 

12 40 1732,00 zł 1998,00 zł 
3 osie 

40   1859,00 zł 2583,00 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   -   716,00 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 

 Inny system 

zawieszenia osi 



lub 

równoważne 

12 18 430,00 zł 615,00 zł 

18 25 478,00 zł 684,00 zł 1 oś 

25   533,00 zł 760,00 zł 

12 28 936,00 zł 1339,00 zł 

28 33 1040,00 zł 1486,00 zł 

33 38 1155,00 zł 1561,00 zł 

2 osie 

38   1239,00 zł 1834,00 zł 

12 38 1020,00 zł 1456,00 zł 
3 osie 

38   1133,00 zł 1618,00 zł 

7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc: 

o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30   -   835,00 zł. 

o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30   -   1  673,00 zł. 

 


