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Sprawa 

Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla 

osób fizycznych i podmiotów gospodarczych 

 

Podstawa Prawna 

Art. 1–7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.)  

 

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 

969, z późn. zm.)  

 

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, 

z późn. zm.)  

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, 

poz. 60, z późn. zm.)  

 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z 

późn. zm.)  

 

Uchwała nr II/13/2006 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie 

określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny, podatek od 

nieruchomości i podatek leśny 

Miejsce załatwienia sprawy 

Urząd Gminy Bierzwnik 

ul. Kopernika 2 

73-240 Bierzwnik 

pok. Nr 1 

Jednostka odpowiedzialna 

Referat Finansów i Budżetu  

Stanowisko ds. wymiaru podatków 

Stanowisko ds. windykacji należności  

Tel.: 664 012 093lub 95 7680130 

 

Wymagane dokumenty 

1. Osoby fizyczne składają właściwy formularz wg wzoru (do pobrania z pliku lub 

dostępny w Urzędzie Gminy, pok. 1: 

 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości – zał. nr 4 

 Informacja w sprawie podatku rolnego zał. nr 5 

 Informacja w sprawie podatku leśnego – zał. nr 6 

Osoby fizyczne są zobowiązane składać ww. formularze w terminie 14 dni od 

zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie 

obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość 

podatku.  

 

2. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości 

prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a 

także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe są obowiązane składać właściwe deklaracje (wzór do pobrania z pliku 

lub dostępny w Urzędzie Gminy, pok. nr 4) do 15 stycznia podatek rolny, podatek 

leśny) do 31 stycznia ( podatek od nieruchomości)  każdego roku podatkowego lub 

w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź 

wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na 

wysokość podatku na dany rok podatkowy: 

 deklarację na podatek od nieruchomości – zał. nr 1 

 deklarację na podatek rolny – zał. nr 2 

 deklarację na podatek leśny – zał. nr 3 

3. Należy także odpowiednio dołączyć:  

 dokumenty poświadczające stan posiadania nieruchomości, tj. wypisy z 

ewidencji gruntów i budynków, wypisy z ksiąg wieczystych, odpisy 

posiadanych aktów notarialnych (oryginały do wglądu), 

 inwentaryzację nieruchomości, 

 kserokopia decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP 

(oryginał do wglądu), 

 kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
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(oryginał do wglądu) 

 kserokopia decyzji lub zaświadczenia wydanych przez Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy obiektów 

budowlanych (oryginał do wglądu). 

4. Podmioty wskazane w pkt 2 przedkładają dodatkowo: 

 wypis z Krajowego Rejestru Sądowego wraz ze statutem, 

 kserokopie dokumentów poświadczających uzyskaną pomoc publiczną w 

ciągu ostatnich 3 lat (decyzje, umowy, zaświadczenia) - oryginały do 

wglądu. 

5. W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo 

do reprezentowania wnioskodawcy. 

 

Opłaty 

 Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie 

pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 

zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, 

zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony 

od opłaty skarbowej). 

 

Opłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy (parter) 

lub na konto: 

Urząd Gminy Bierzwnik 

ul. Kopernika 2 

73-240 Bierzwnik   

GBS Barlinek odział Bierzwnik 

86 8355 0009 0019 3584 2000 0006 

Termin załatwienia sprawy 
Do 30 dni a w sprawach szczególnie trudnych do 2 miesięcy od dnia złożenia 

wniosku  

Tryb odwoławczy 

Od wydanej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.   

Uwagi  

Dokumenty do pobrania 

 deklarację na podatek od nieruchomości – zał. nr 1 

 deklarację na podatek rolny – zał. nr 2 

 deklarację na podatek leśny – zał. nr 3 

 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości – zał. nr 4 

 Informacja w sprawie podatku rolnego zał. nr 5 

 Informacja w sprawie podatku leśnego – zał. nr 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


