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Numer procedury 
 

3 

 

Nazwa procedury 
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, PODATEK ROLNY, PODATEK LEŚNY OD 

OSÓB PRAWNYCH  - ZGŁOSZENIE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA W CIĄGU 
ROKU PODATKOWEGO – NOWY PODATNIK 

 

Podstawa prawna 

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. . Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015. poz. 
613 z późn zm.) 

 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 
2016r., poz. 716 z późn. zm.)  

 Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016r., poz. 617   
z późn. zm.)  

 Ustawa  z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016r., poz. 
374 z późn. zm.)  

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz. 
783 z późn. zm.)     

Wymagane dokumenty 

 

1. Podatnik zobowiązany jest złożyć organowi podatkowemu właściwemu ze 
względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, informację o 
nieruchomościach i obiektach budowlanych sporządzoną na formularzu według 
ustalonego wzoru  w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności 
uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od 
nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego. 
 

2. Obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również 
podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych.   
 

3. Strona może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba 
fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo  
powinno być udzielane na piśmie lub zgłoszone ustnie do protokołu. 
Pełnomocnik dołącza  do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis 
pełnomocnictwa. 
 

4. Deklaracja może być podpisana  przez pełnomocnika podatnika. 
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu 
tego pełnomocnictwa składa się organowi podatkowemu właściwemu  w 
sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy.    

 

Opłaty 
Opłacie skarbowej w kwocie 17,00zł  podlega złożenie dokumentu stwierdzającego 
udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii  
Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu Gminy lub na konto  
BS Tychy 80 8435 0004 0000 0000 4444 0002 

Termin załatwienia Nie dotyczy. 
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Sposób załatwienia sprawy Osoba prawna – zobowiązanie podatkowe powstaje z mocy prawa. 

Miejsce złożenia dokumentów 

Urząd Gminy Bojszowy 
Referat Finansowy i Podatków 
ul. Gaikowa 35 
43-220 Bojszowy 
tel. 32/21-89-366 wew. 181 
Parter, pokój nr 1 
 
Godziny urzędowania 
Poniedziałek 7.30-17.00 
Wtorek-Czwartek 7.30-15.30 
Piątek 7.30 – 14.00 
 

Tryb odwoławczy Nie dotyczy  

Pliki do pobrania 

-      Deklaracja w sprawie  podatku leśnego  DL-1.doc 

-      Deklaracja w sprawie  podatku leśnego  DL-1.pdf 
-      Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości  DN-1.doc 

-      Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości  DN-1.pdf 
-      Deklaracja  w sprawie podatku rolnego  DR-1.doc 

-      Deklaracja  w sprawie podatku rolnego  DR-1.pdf 
-      Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego INRL-1.doc 

-      Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego INRL-
1.pdfw 

 

 
    

 

 

http://bip.bojszowy.pl/files/fck/291/file/PRAWO_LOKALNE/PODATKI/2017/Deklaracja_lesny_2017.doc
http://bip.bojszowy.pl/files/fck/291/file/PRAWO_LOKALNE/PODATKI/2017/Deklaracja_lesny_2017.pdf
http://bip.bojszowy.pl/files/fck/291/file/PRAWO_LOKALNE/PODATKI/2017/Deklaracja_nieruchomosc_2017-1.doc
http://bip.bojszowy.pl/files/fck/291/file/PRAWO_LOKALNE/PODATKI/2017/Deklaracja_nieruchomosc_2017-1.pdf
http://bip.bojszowy.pl/files/fck/291/file/PRAWO_LOKALNE/PODATKI/2017/Deklaracja_rolny_2017.doc
http://bip.bojszowy.pl/files/fck/291/file/PRAWO_LOKALNE/PODATKI/2017/Deklaracja_rolny_2017.pdf
http://bip.bojszowy.pl/files/fck/291/file/PRAWO_LOKALNE/PODATKI/2017/Informacja_2017.doc
http://bip.bojszowy.pl/files/fck/291/file/PRAWO_LOKALNE/PODATKI/2017/Informacja_2017.pdf
http://bip.bojszowy.pl/files/fck/291/file/PRAWO_LOKALNE/PODATKI/2017/Informacja_2017.pdf

