
Urząd  Miejski  w  Nowogardzie,  Wydział  Finansowo-Budżetowy,  Biuro  Podatków  i  Opłat 

uprzejmie informuje  o  obowiązku  składania  informacji  i  deklaracji  w  sprawie  podatku  od 

nieruchomości,  podatku  rolnego  i  podatku  leśnego  oraz  deklaracji  na  podatek  od  środków 

transportowych 

Zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. 

U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące 

nieruchomości lub obiekty budowlane:

1) grunty,

2) budynki lub ich części,

3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, 

w tym spółki  nieposiadajace osobowości prawnej, będące:

1) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

2) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,  

3) użytkownikami wieczystymi gruntów,  

4) posiadaczami  (dzierżawcy,  najemcy  itp.)  nieruchomości  lub  ich  części  albo  obiektów 

budowlanych  lub  ich  części,  stanowiących  własność  Skarbu  Państwa  lub  jednostki 

samorządu terytorialnego.

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce 

położenia przedmiotów opodatkowania, informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, 

sporzadzoną  na  formularzu  według  ustalonego  wzoru 

http://eboi.nowogard.pl/dokumenty/pokaz/396.dhtml,  w  terminie  14  dni  od  dnia  wystąpienia 

okoliczności  uzasadniających  powstanie  albo  wygaśnięcie  obowiązku  podatkowego  w  zakresie 

podatku  od  nieruchomości  lub  dnia  zaistnienia  zdarzenia  mającego  wpływ  na  wysokość 

opodatkowania w danym roku.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki 

organizacyjne Agencji Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:

1) składać w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na 

miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na 

dany  rok  podatkowy,  sporządzone  na  formularzu  według  ustalonego  wzoru 

http://  eboi.nowogard.pl/dokumenty/pokaz/391.dhtml  ,  a  jeżeli  obowiązek  podatkowy 

powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających 

http://eboi.nowogard.pl/dokumenty/pokaz/396.dhtml
http://eboi.nowogard.pl/dokumenty/pokaz/391.dhtml
http://eboi.nowogard.pl/dokumenty/pokaz/390.dhtml


powstanie tego obowiązku,

2) odpowiednio skorygować deklaracje  w terminie 14 dni od dnia zaistnia zdarzenia mającego 

wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku,

3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – na rachunek 

właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w 

terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za  styczeń do dnia 31 stycznia.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. 

U.  z  2010  r.  Nr  95,  poz.  613)   obowiązek  podatkowy  w  zakresie  podatku  od  środków 

transportowych ciąży  na  osobach  fizycznych  i  osobach  prawnych  będących  właścicielami 

środków  transportowych.  Jak  właścicieli  traktuje  się  również  jednostki  organizacyjne 

nieposiadające  osobowości  prawnej,  na  które  środek  transportowy  jest  zarejestrowany,  oraz 

posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jako 

powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Podmioty, na któych ciąży obowiązek podatkowy, są obowiązane:

1) składać, w terminie do dnia 15 lutego   organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od 

środków  podatkowych  na  dany  rok  podatkowy,  sporządzone  na  formularzu  według 

ustalonego wzoru http://www.finanse.mf.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze, a jeżeli 

obowiązek  podatkowy  powstał  po  tym  dniu  –  w  terminie  14  dni  od  dnia  zaistnienia 

okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

2) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na 

powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub 

siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności;

3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych – bez wezwania – na 

rachunek budżetu właściwej gminy.

Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na 

którego  terenie  znajduje  się  miejsce  zamieszkania  lub  siedziba  podatnika,  a  w  przypadku 

przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki 

organizacyjne – organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca 

środki  transportowe  podlegające  opodatkowaniu.  W  przypadku  współwłasności  środka 

transportowego organem właściwym jest  organ podatkowy odpowiedni  dla  osoby lub  jednostki 

organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Zgodnie z art. 1 ust.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2006 r. 

Nr  136,  poz.  969)  opodatkowaniu  podatkiem  rolnym podlegają   grunty  sklasyfikowane  w 

http://www.finanse.mf.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze


ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na 

użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności innej niż działalność 

rolnicza.

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne,  w tym 

spółki  nieposiadajace osobowości prawnej, będące:

1) właścicielami gruntów,

2) posiadaczami samoistnymi gruntów,  

3) użytkownikami wieczystymi gruntów,  

4) posiadaczami (dzierżawcy, najemcy itp.) gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa 

lub jednostki samorządu terytorialnego.

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce 

położenia gruntów, informacje o gruntach sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru 

http://eboi.nowogard.pl/dokumenty/pokaz/395.dhtml,  w  terminie  14  dni  od  dnia  wystąpienia 

okoliczności  uzasadniających  powstanie  albo  wygaśnięcie  obowiązku  podatkowego  w  zakresie 

podatku rolnego lub dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w 

danym roku.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki 

organizacyjne Agencji Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:

1) składać w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na 

miejsce  położenia  gruntów,  deklaracje  na  podatek  rolny  na  dany  rok  podatkowy, 

sporządzone  na  formularzu  według  ustalonego  wzoru 

http://eboi.nowogard.pl/dokumenty/pokaz/390.dhtml,  a  jeżeli  obowiązek  podatkowy 

powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających 

powstanie tego obowiązku,

2) odpowiednio skorygować deklaracje, w terminie 14 dni od dnia zaistnia zdarzenia mającego 

wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku,

3) wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w 

deklaracji  podatek rolny na rachunek budżetu właściwej gminy w terminach do dnia 15 

marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

Zgodnie z art. 1 ust.1,2  ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 

r.  Nr  200,  poz.  1682)  opodatkowaniu  podatkiem leśnym podlegają   grunty sklasyfikowane w 

ewidencji  gruntów  i  budynków  jako  lasy,  z  wyjątkiem lasów  zajętych  na  wykonywanie  innej 

działalności gospodarczej niż działalność leśna.

http://eboi.nowogard.pl/dokumenty/pokaz/390.dhtml
http://eboi.nowogard.pl/dokumenty/pokaz/395.dhtml


Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne,  w tym 

spółki  nieposiadajace osobowości prawnej, będące:

5) właścicielami lasów,

6) posiadaczami samoistnymi lasów,  

7) użytkownikami wieczystymi lasów,  

8) posiadaczami (dzierżawcy, najemcy itp.) lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub 

jednostki samorządu terytorialnego.

Osoby  fizyczne są  obowiązane  złożyć    organowi  podatkowemu,  właściwemu  ze  względu  na 

miejsce położenia lasu, informacje o lasach sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru 

http://eboi.nowogard.pl/dokumenty/pokaz/394.dhtml,  w  terminie  14  dni od  dnia  zaistnienia 

okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym lub dnia 

zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki 

organizacyjne Agencji Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:

1) składać w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu 

na  miejsce  położenia  lasów,  deklaracje  na  podatek  leśny  na  dany  rok  podatkowy, 

sporządzone  na  formularzu  według  ustalonego  wzoru, 

http://eboi.nowogard.pl/dokumenty/pokaz/393.dhtml,  a  jeżeli  obowiązek  podatkowy 

powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających 

powstanie tego obowiązku,

2) odpowiednio skorygować deklaracje,  w terminie 14 dni od dnia zaistnia zmian mających 

wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku,

3) wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w 

deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu właściwej gminy, za poszczególne miesiące, 

do dnia  15 każdego miesiąca.

Dodatkowych informacji udzielają Pani Eliza Kałmuk, Pani Teresa Krugła,  Pani Monika Beśka pod 

nr telefonu: 91 39 26 217,  lub w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, ul. Plac Wolności  1,  pok. 

Nr 1.
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