
Informuję, że w Gminie Bestwina od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory 

deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny, 

podatek leśny. Wzory formularzy określa rozporządzenie Ministra Finansów. 

W związku z powyższym proszę o przygotowanie na rok 2020 deklaracji i załączników 

zgodnie z obowiązującymi wzorami. Zwracam szczególną uwagę na załączniki, które nie 

mogą być załączone w innej formie niż określone w rozporządzeniu Ministra Finansów.  

Poniżej podaję strony internetowe pomocne w wypełnieniu powyższego obowiązku: 

1. Formularze deklaracji i informacji są dostępne na stronie: 

https://bip.bestwina.pl/informacje-ogolne/druki-w-formie-elektronicznej  
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2. Elektroniczne deklaracje i informacje podatkowe. 

Jeżeli chcą Państwo złożyć formularz deklaracji lub informacji podatkowej, to mogą 

to Państwo zrobić w pełni elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej 

Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. Poniżej odnośnik 

do formularzy elektronicznych: 

https://eurzad.bestwina.pl/uslugi_elektroniczne/pl/#/strona/pl/podatki-lokalne 

 

3. Informacje i wniosek o rejestrację konta na platformie usług elektronicznych 

Urzędu Gminy Bestwina:  

https://eurzad.bestwina.pl/#/strona/pl/strona_glowna 

 

4. Stawki podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego: 

https://bip.bestwina.pl/gospodarka/podatki 

Ważne: W związku z tym, że obecnie trwają prace nad modernizacją zakładki 

związanej z informacjami podatkowymi poniżej podaję:  

 stronę internetową do Uchwały nr XIV/85/2019 Rady Gminy Bestwina z dnia 25 

listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących w Gminie 

Bestwina w 2020 roku: 

https://bip.bestwina.pl/uploaded_files/15752804961000_uchwala-xiv-85-

2019.pdf 

 stawka podatku rolnego w 2020 roku wynosi: 

 146,15 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych 

 292,30 zł od 1 ha gruntów pozostałych 

 stawka podatku leśnego w 2020 roku wynosi – 42,7328 zł od 1ha 

Ważne: Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 

2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać 

z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone 

uchwałą Rady Gminy Bestwina.  
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