
 

 

 

 
Aktualizacja: grudzień 2016 

 

KARTA INFORMACYJNA 

Symbol komórki odpowiedzialnej 
 

FN 

 

U R Z Ą D  G M I N Y  B O J S Z O W Y  

Referat Finansowy i Podatków 

 

 ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy,  
tel. 32/ 21-89-366 wew. 181 , fax. 32/ 21-89-071 

 

Numer procedury 
 

8 

 

Nazwa procedury PODATEK  OD NIERUCHOMOŚCI  -  INFORMACJE I DEKLARACJE 
PODATKOWE 

 

Podstawa prawna 

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

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

 

Wymagane dokumenty 

 
I.  Deklaracja  przeznaczona jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz 
spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami  nieruchomości lub 
obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów 
budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub 
ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu 
Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących 
współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi 
jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami 
nie posiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę 
mieszkaniową.  

II.  Informacja przeznaczona jest  dla osób fizycznych będących właścicielami 
nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości 
lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami 
nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących 
własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.  
 

Opłaty Wolne od opłaty skarbowej. 

Termin załatwienia 

I.  Do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia 
okoliczności mających wpływ na  powstanie, bądź  wygaśnięcie obowiązku 
podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.  

II.  W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź  
wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na 
wysokość podatku. 

 

Sposób załatwienia sprawy Przyjęcie i weryfikacja. 
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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. 

Wzory dokumentów 

- Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości  DN-1.doc 

- Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości  DN-1.pdf 

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

- Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego INRL-1.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/Informacja_2017.doc
http://bip.bojszowy.pl/files/fck/291/file/PRAWO_LOKALNE/PODATKI/2017/Informacja_2017.pdf

