
 

 

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 Finansów i Podatków 

 

 ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy,  
tel. 32/ 21-89-366 wew. 119, 181 , fax. 32/ 21-89-071 

 

Numer procedury 
 

4 

 
 

Nazwa procedury 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, PODATEK ROLNY , PODATEK LEŚNY  
OD OSÓB FIZYCZNYCH  I  PRAWNYCH  ORAZ JEDNOSTEK 

ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.  
KOREKTA WYSOKOŚCI PODATKU. 

 

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 
2014r., poz. 849 z późn. zm.)  

 Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013r., poz. 1381 
z późn. zm.)  

 Ustawa  z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013r., poz. 
465 z późn. zm.)  

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 
1282 z późn.zm.)     

 

Wymagane dokumenty 

1. Informacja o nieruchomościach i  obiektach budowlanych lub deklaracja na  
podatek od nieruchomości, złożona przez podatnika, przedstawiająca aktualny 
stan faktyczny.  

2. Zawiadomienie o zmianie Starostwa Powiatowego- Wydział Geodezji w zakresie 
podmiotowym i przedmiotowym. 
 

3. W przypadku zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość 
opodatkowania w danym roku podatkowym (w szczególności zmiana sposobu 
wykorzystania  przedmiotu lub jego części) oraz wystąpienia okoliczności 
uzasadniających wygaśnięcie obowiązku podatkowego, podatnik jest 
obowiązany złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o 
nieruchomościach obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu 
ustalonym według wzoru w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia 
 

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

 

Opłaty 

 
Opłacie skarbowej kwocie 17,00zł  podlega złożenie dokumentu stwierdzającego 
udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia jeżeli pełnomocnictwo 
udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu  
Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu lub na konto  
BS Tychy 80 8435 0004 0000 0000 4444 0002 
 

Termin załatwienia 
Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego, 
powinno nastąpić  bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a 
sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż dwóch miesięcy od dnia wszczęcia 
postępowania. 



 

 

Sposób załatwienia sprawy Osoby prawne – zobowiązanie powstaje z mocy prawa. 

Miejsce złożenia dokumentów 

Urząd Gminy Bojszowy 
Referat Finansów 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 Podatnikowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego Katowicach za  pośrednictwem  Wójta Gminy  w terminie 14 dni od 
dnia doręczenia decyzji stronie. 

Dodatkowe informacje 

1. W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy 
zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza 
nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy - Ordynacja 
podatkowa).  

2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie 
wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy. 

 

Wymagane dokumenty 

 Deklaracja w sprawie  podatku leśnego  DL-1.doc 

 Deklaracja w sprawie  podatku leśnego  DL-1.pdf 

 Informacja w sprawie podatku leśnego INL-1.doc 

 Informacja w sprawie podatku leśnego INL-1.pdf 

 Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości  DN-1.doc 

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

 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości.pdf 

 Deklaracja  w sprawie podatku rolnego  DR-1.doc 

 Deklaracja  w sprawie podatku rolnego  DR-1.pdf 
 Informacja w sprawie podatku rolnego,  IR-1.doc 

 Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1.pdf 
 

 
    

 

 

https://bip.bojszowy.pl/mfiles/2843/28/0/z/Dekaracja-na-podatek-le-ny-DL-1.doc
https://bip.bojszowy.pl/mfiles/2843/28/0/z/Dekaracja-na-podatek-le-ny-DL-1.pdf
https://bip.bojszowy.pl/mfiles/2843/28/0/z/Informcja-w-sprawie-podatku-le-nego-IL-1.doc
https://bip.bojszowy.pl/mfiles/2843/28/0/z/Informcja-w-sprawie-podatku-le-nego-IL-1.pdf
https://bip.bojszowy.pl/mfiles/2843/28/0/z/Dekaracja-na-podatekod-nieruchomo-ci-DN-1.doc
https://bip.bojszowy.pl/mfiles/2843/28/0/z/Dekaracja-na-podatekod-nieruchomo-ci-DN-1.pdf
https://bip.bojszowy.pl/mfiles/2843/28/0/z/Informacja-w-sprawie-podatku-od-nieruchomo-ci.doc
https://bip.bojszowy.pl/mfiles/2843/28/0/z/Informacja-w-sprawie-podatku-od-nieruchomo-ci.pdf
https://bip.bojszowy.pl/mfiles/2843/28/0/z/Dekaracja-na-podatek-rolny-DR-1.doc
https://bip.bojszowy.pl/mfiles/2843/28/0/z/Dekaracja-na-podatek-rolny-DR-1.pdf
https://bip.bojszowy.pl/mfiles/2843/28/0/z/Informcja-w-sprawie-podatku-rolnego-IR-1.doc
https://bip.bojszowy.pl/mfiles/2843/28/0/z/Informcja-w-sprawie-podatku-rolnego-IR-1.pdf

