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Karta usług 

Nr FP/1 

Przyjmowanie informacji i deklaracji 

na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny 

Miejsce załatwienia 

sprawy 

Referat Finansowo-Podatkowy, I piętro, pokój nr 113, tel. 134309756, 134309757, 

134309758 

Osoba odpowiedzialna Izabela Zima – inspektor, Edyta Guzik – inspektor,  Anna Szajna – inspektor. 

Sposób załatwienia 

sprawy 
Postępowanie prowadzone jest na wniosek podatnika lub na wezwanie. 

Wymagane dokumenty Druki informacji i deklaracji podatkowych: 

1. informacje podatkowe składane przez osoby fizyczne: 

    - druk: IN-1 – informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, 

      wraz załącznikami: ZIN-1, ZIN-2 i ZIN-3; 

   - druk: IR-1 – informacja o gruntach, wraz załącznikami: ZIR-1, ZIR-2 i ZIR-3; 

   - druk: IL-1 – informacja o lasach, wraz załącznikami: ZIL-1, ZIL-2 i ZIL-3; 

 

2. deklaracje podatkowe składane przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz  

     spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka  

     Wsparcia Rolnictwa a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa  

     Leśnego Lasy Państwowe  oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami z osobami  

     prawnymi, jednostkami organizacyjnymi lub spółkami nieposiadającymi osobowości 

     prawnej: 

     - druk: DN-1 – deklaracja na podatek od nieruchomości, wraz z załącznikami: ZDN-1,  

       ZDN-2; 

     - druk: DR-1 – deklaracja na podatek rolny, wraz załącznikami: ZDR-1, ZDR-2; 

     - druk: DL-1 – deklaracja na podatek leśny,  wraz załącznikami: ZDL-1, ZDL-2; 

Formularz do pobrania Formularz dostępny w urzędzie lub na www.miejscepiastowe.pl 

Opłaty Nie pobiera się. 

Czas załatwienia sprawy 1. Składanie informacji przez osoby fizyczne: 

    - 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo 

      wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od  nieruchomości,     

      podatku rolnego, podatku leśnego. 

2. Składanie deklaracji przez osoby prawne: 

     - do 31 stycznia każdego roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał  

       po tym dniu – 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie  

       tego obowiązku, 

    - korektę deklaracji należy złożyć w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia. 

Tryb odwoławczy Nie dotyczy. 

http://www.miejscepiastowe.pl/


Inne informacje 1. Formularze wskazane w niniejszej informacji w pozycji „wymagane dokumenty” są  

    obowiązkowe. 

2. Obowiązek składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek  

    rolny, podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień. 

3. Nie złożenie informacji lub deklaracji jak również zatajenie prawdy lub podanie  

    nieprawdy – podlega karze grzywny albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym  

    karom łącznie. 

Podstawa prawna - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900  

  z późn.zm.), 

- ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 

  1170 z późn.zm.), 

- ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz.  333  

  z późn.zm.), 

- ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r. poz.  888  

  z późn.zm.). 

 

 

Opracowała: 
Edyta Guzik 
Inspektor 
Dn. 2020-03-23 

Sprawdziła: 
Ewelina Pilszak 
Skarbnik Gminy Miejsce Piastowe 
Dn. 2020-03-24 

Zatwierdziła: 
Dorota Chilik 
Wójt Gminy Miejsce Piastowe 
Dn. 2020-03-25 

 


