Podatek od nieruchomości
Podmiot opodatkowania
Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej,
które są:
•
•

•
•

właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości lub obiektów
budowlanych;
posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części,
będących własnością Skarbu Państwa lub gminy, jeżeli posiadanie wynika z umowy
zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu
prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych
niestanowiących odrębnych nieruchomości;
posiadaczami bez tytułu prawnego nieruchomości lub obiektów budowlanych
(względnie ich części), należących do Skarbu Państwa lub gminy;
użytkownikami wieczystymi gruntów.

Przedmiot opodatkowania
1.
2.
3.
4.

Budynki lub ich części.
Budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, innej niż leśna lub rolna.
Grunty nie objęte podatkiem rolnym i leśnym.
Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych.

Termin powstania obowiązku podatkowego
1. Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały
okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
2. Osoby fizyczne zobowiązane są złożyć bez wezwania Informację o gruntach, budynkach
i obiektach budowlanych ( PDF (121 KB)) w Urzędzie Gminy w terminie 14 dni od daty
nabycia lub wejścia w posiadanie nieruchomości lub obiektu budowlanego. Podatnicy są
również zobowiązani do informowania organu gminy o zmianie sposobu wykorzystania
budynku (zbyciu, rozbiórce) albo gruntu lub ich części, mających wpływ na wysokość
opodatkowania, w terminie 14 dni od ich zaistnienia. Mają również obowiązek
informowania organu gminy w terminie 14 dni o nabyciu nieruchomości lub oddaniu do
użytku nowego budynku.
3. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, mają
obowiązek złożyć Deklarację na podatek od nieruchomości ( PDF (88 KB)) na dany rok
podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej
dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności.
Do przeglądania i drukowania dokumentów w formacie
programu Adobe Acrobat Reader

PDF można użyć m.in. dostępnego bezpłatnie

Termin płatności
1. Dla osób fizycznych - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada
roku podatkowego.
2. Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - do
dnia 15 każdego miesiąca, bez wezwania organu podatkowego.
Stawki podatku w 2008 roku
1. Budynki mieszkalne, od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,56 zł.
2. Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne
lub ich część zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, od 1 m 2 powierzchni
użytkowej - 17,00 zł.
3. Budynki lub ich część, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym, od 1 m2 powierzchni - 8,67 zł.
4. Budynki lub ich część, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych, od 1 m2 powierzchni - 3,75 zł.
5. Budynki lub ich część, zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m2 powierzchni - 6,37 zł.
6. Budynki pozostałe, od 1 m2 powierzchni - 4,70 zł.
7. Budowle – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
8. Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od 1 m2 ogólnej powierzchni działki 0,62 zł.
9. Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych,
od 1 ha ogólnej powierzchni działki - 3,74 zł.
10. Grunty zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m2 powierzchni - 0,35 zł.
11. Grunty pozostałe, od 1 m2 ogólnej powierzchni działki - 0,27 zł.

