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KARTA USŁUG 

ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZGŁOSZENIE 

ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA PODATKIEM 

OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNYM, LEŚNYM OD OSÓB FIZYCZNYCH 

Miejsce załatwienia 

sprawy 

Referat finansowy 

Pokój nr 3, 62 76-11-089 wew. 23 

Wymagane 

dokumenty 

Wypełniony formularz  

1. „IN-1 – Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych” 

wraz z załącznikami. 

2. „IR-1 – Informacja o gruntach” wraz z załącznikami. 

3. „IL-1 – Informacja o lasach” wraz z załącznikami. 

Opłata - 

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 333). 

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. 

z   2019 r. poz. 888 ze. zm.). 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  

(Dz.  U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.). 

Termin składania 

dokumentów 

14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie  

albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku 

rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości lub 

zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania. 

Termin realizacji 

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż do 1 miesiąca. 

Postępowanie kończy się wydaniem decyzji na dany rok podatkowy, 

która zostaje doręczona podatnikowi. 

Tryb odwoławczy 

Od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatku przysługuje 

odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu,  

w terminie 14 dni od daty otrzymania za pośrednictwem Wójta Gminy 

Godziesze Wielkie. 

Informacje 

dodatkowe 

Podatek jest płatny w 4-ch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania  

obowiązku podatkowego: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 

listopada roku podatkowego.  

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100,00 zł podatek jest 

płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. 

Formularze 

wniosków i druki do 

pobrania 

Formularze informacji podatkowych wraz z załącznikami dostępne 

są  jako załączniki do niniejszej karty. 
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