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KARTA USŁUG  
NR PO/07 

WYDANIE 2 

OKREŚLENIE WYSOKOŚCI WYMIARU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, 
PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO DLA OSÓB PRAWNYCH 
I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, W TYM SPÓŁEK 
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, NA DANY ROK 
PODATKOWY. 
Podstawa prawna  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2016 r. poz. 

613 ze zm.), 

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

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

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

Komórka 
odpowiedzialna 

Wniosek należy złożyć w sekretariacie UG Hyżne (II piętro, pok. nr 2). Sprawę 
prowadzi Dział podatków (III piętro, pok. nr 18) tel. 17 230 45 75 

Sposób załatwienia 
sprawy 

Postępowanie prowadzone jest na wniosek podatnika lub na wezwanie 

Wymagane 
dokumenty 

Złożenie następujących informacji podatkowych:  
 deklaracja na podatek od nieruchomości –DN-1 
 deklaracja na podatek rolny –DR-1 
 deklaracja na podatek leśny – DL-1 
 W przypadku braku wymaganych dokumentów Podatnik zostanie wezwany do 

ich uzupełnienia. 
Po złożeniu deklaracji podatnik ma obowiązek regulować należny podatek 
w terminach i wielkości określonej powołanymi wyżej przepisami. 

Formularz do 
pobrania 

Wzór informacji podatkowych: 
- informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach i lasach – 
INRL-1 
http://hyzne.pl/11-moduly/10062-do-pobrania/10063-wzory-deklaracji-dla-osob-
prawnych.html#ak10063 

Opłaty Nie podlega 

Czas załatwienia 
sprawy 

Do 30 dni, a w przypadkach spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż 
w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (złożenia wniosku przez 
podatnika). 

Tryb odwoławczy Nieprzewidziany przepisami 

Inne informacje Deklaracje podatkowe podatnik zobowiązany jest składać w następujących 
terminach: 

 roczna do dnia 15 stycznia danego roku podatkowego, 

 korekty deklaracji rocznych w terminie do 14 dni po zdarzeniu mającym wpływ na 
powstanie obowiązku podatkowego lub do 14 dni po zmianie mającej wpływ na 
wysokość zobowiązania podatkowego lub w terminie do 7 dni od dnia otrzymania 
wezwania do uzupełnienia informacji podatkowej 

 
W przypadku niezałatwienia 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/ 

 
Opracował:  

Dorota Pecka, Grażyna Pałac 
Inspektor 
dnia 02.12.2016 

Sprawdził: 

Krzysztof Wiśniewski 
Sekretarz Gminy Hyżne 

Zatwierdził: 

Krystyna Wojtyło 
Wójt Gminy Hyżne 
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