
STAWKI PODATKOWE W ROKU 2008
W dniu 29  listopada 2007r.  na  sesji  Rady Gminy Żurawica  podjęto uchwały dotyczące 

ustalenia stawek podatkowych i  zwolnień w podatkach,  które obowiązywać będą w 2008 roku. 
Uchwalono następujące stawki podatkowe:

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Podjęto  uchwałę  Rady  Gminy Żurawica  X/97/07  z  dnia  29  listopada  2007r.  w sprawie 

określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości na 2008 rok, co powoduje, że stawki 
podatku od nieruchomości w 2008r. będą wynosiły:
1. Od gruntów:

a)  związanych  z  prowadzeniem  działalności  gospodarczej  bez  względu  na  sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,71 zł. od 1m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, w tym zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 
- 3,74 zł. od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,35 zł. od 1 m2 powierzchni.

2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,59 zł. od 1 m2  powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 

lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -  19,01 zł.  od 1 m2 

powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym – 8,86 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d)  zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  udzielania  świadczeń 

zdrowotnych – 3,84 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego  przez  organizacje  pożytku  publicznego  –  6,37  zł.  od  1  m2 powierzchni 
użytkowej.

3. Od budowli –  2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy 
z dnia  12  stycznia  1991  r.  o  podatkach  i  opłatach  lokalnych  Dz.U.  z  2002  r.  Nr  9  poz.84 
z późniejszymi zmianami. 

PODATEK ROLNY
Podjęto uchwałę Rady Gminy Żurawica X/99/07 z 29 listopada 2007r. w sprawie obniżenia 

średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego, obniżając ją z kwoty 58,29zł za 1q do 
43,00 zł za 1q, co powoduje, że stawki podatku rolnego w 2008r. będą wynosiły:

– dla gruntów gospodarstw rolnych (grunty o powierzchni powyżej 1ha fizycznego lub 1ha 
przeliczeniowego) – 107,50 zł. od 1 ha przeliczeniowego powierzchni,

– dla pozostałych gruntów – 215,00 zł. od 1 ha powierzchni.

PODATEK LEŚNY
W  zakresie  podatku  leśnego  stawki  podatkowe  na  2008r.  zostały  ustalone  w  oparciu 

o Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 października 2007r. w sprawie 
średniej  ceny  sprzedaży  drewna,  obliczonej  według  średniej  ceny  drewna  uzyskanej  przez 
nadleśnictwa  za  pierwsze  trzy  kwartały  2007r,  która  wyniosła  147,28zł  za  1m3,  co  powoduje, 
że stawki podatku leśnego w 2008r. będą wynosiły:

– dla lasów - 32,4016 zł. od 1 ha powierzchni,
– dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków 

narodowych – 16,2008 zł. od 1 ha powierzchni.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Podjęto  uchwałę  Rady  Gminy  Żurawicy  X/100/07  z  29  listopada  2007r.  w  sprawie 

określenia stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok na terenie gminy Żurawica, 



co powoduje, że stawki podatku od środków transportowych w 2008r. będą wynosiły:
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 

12 ton;
a) powyżej 3,5 tony do 4,5 tony włącznie    572,00 zł, 
b) powyżej 4,5 tony do 5,5 tony włącznie    594,00 zł, 
c) powyżej 5,5 tony do 7 ton włącznie    930,00 zł, 
d) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie    982,00 zł, 
e) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.176,00 zł. 

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 
12 ton, posiadającego katalizator spalin, reduktor dźwięków pracy silnika, napęd gazowy, 
elektryczny lub napęd na biopaliwo (SWW: 1244- 98);
a) powyżej 3,5 tony do 4,5 tony włącznie    552,00 zł, 
b) powyżej 4,5 tony do 5,5 tony włącznie    584,00 zł, 
c) powyżej 5,5 tony do 7 ton włącznie    910,00 zł, 
d) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie    962,00 zł, 
e) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.156,00 zł. 

3. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 
– w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia;

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita 

(w tonach)
                          Stawka podatku ( w złotych )

Nie mniej niż mniej niż oś jezdna ( osie jezdne ) 
z zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za 
równoważne

inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych

                                                      dwie osie
       12      13 992,00 1 186,00
       13      14 1 298,00 1 574,00
       14      15 1 574,00 1 778,00
       15      1 778,00 1 972,00
                                                      trzy osie
       12      17 992,00 1 186,00

17      19 1 186,00 1 574,00
       19      21 1 574,00 1 778,00
       21      23 1 778,00 1 972,00
       23      25 1 972,00 2 064,00
       25      2 064,00 2 178,00
                                          cztery osie i więcej
       12      25 1 574,00 1 778,00
       25      27 1 778,00 1 972,00
       27      29 1 972,00 2 064,00
       29      31 2 064,00 2 270,00
       31      2 168,00 2 352,00

4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 1 114,00 zł, 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.258,00 zł, 
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.360,00 zł, 

5. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej  
12 ton, posiadającego: katalizator spalin, reduktor dźwięków pracy silnika, napęd gazowy, 
elektryczny lub napęd na biopaliwo (SWW: 1244 – 98);
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 1 094,00 zł, 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.238,00 zł, 
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.340,00 zł. 



6. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 
12 ton;

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,

ciągnik balastowy + przyczepa
( w tonach )

            

               Stawka podatku ( w złotych )

nie mniej niż mniej niż oś jezdna ( osie jezdne ) 
z zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne

inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych.

                                                           dwie osie
     12      18 1 278,00 1 330,00
     18      25 1 330,00 1 442,00
     25      31 1 442,00 1 718,00
     31      1 544,00 1 790,00
                                                           trzy  osie
     12      40 1 728,00 1 840,00
     40      2 064,00 2 402,00

7. Od przyczepy i naczepy, 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;
a) od 7 ton do 10 ton włącznie 1 074,00 zł, 
b) powyżej 10 ton a poniżej 12 ton 1.084,00 zł, 

8. Od przyczepy i naczepy, 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;

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: 

naczepa / przyczepa +
pojazd silnikowy

( w tonach )

              Stawka podatku ( w złotych )

nie mniej niż  mniej niż oś jezdna ( osie jezdne ) 
z zawieszeniem 
pneumatycznym 
lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi
Jezdnych

                                                        jedna oś
      12       18 992,00 1 094,00
      18       25 1 094,00 1 186,00
      25        1 186,00 1 380,00
                                                        dwie osie
      12        28 1 094,00 1 186,00
     28        33 1 186,00 1 278,00
      33         38 1 278,00 1 410,00
     38        1 432,00 1 748,00
                                                        trzy osie
      12       38 1 380,00 1 432,00
      38        1 626,00 1 728,00

9. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia;
a) mniej  niż 20 miejsc 1.318,00 zł, 
b) od 20  do 29 miejsc 1.360,00 zł, 
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.718,00 zł. 



10.  Od  autobusu,  którego  jedynym  źródłem  zasilania  jest  gaz,  energia  elektryczna 
lub biopaliwo (SSW 1244 – 98)  bez względu na  datę  produkcji  w zależności  od liczby 
miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 20 miejsc 1.248,00 zł, 
b) od 20 do 29 miejsc 1.288,00 zł, 
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.390,00 zł. 

OPŁATA TARGOWA
Podjęto uchwałę Rady Gminy Żurawica X/98/07 z 29 listopada 2007r. w sprawie określenia 

na  terenie  gminy  Żurawica  wysokości  opłaty  targowej,  zasad  jej  poboru,  inkasentów 
i wynagrodzenia  za  inkaso,  co powoduje,  że stawka  opłaty  w  2008r.  będzie  wynosiła  -  40  zł 
w stosunku dziennym.

Kierownik Referatu Podatków i Opłat
Ryszard Kostelecki
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