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PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OSOBY PRAWNE 
 

WYMAGANE DOKUMENTY 

1. Deklaracja na podatek od nieruchomości – obowiązuje formularz DN-1 - druk dostępny w 

Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie pokój nr 8 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu w zakładce: Jak załatwić sprawę – Podatki. 

2. W przypadku korekty deklaracji na podatek od nieruchomości podatnik składa wymagane 

dokumenty wraz z pisemną informacją uzasadniającą przyczynę złożenia korekty na poda-

tek od nieruchomości. 

 
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie 

ul. Szosa Pleszewska 3 

62-820 Stawiszyn 

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych 

Pokój nr 8 

tel. 62 7528079, e-mail: podatki.oplaty@stawiszyn.pl 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Brak.  

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Podatek płatny jest na podstawie złożonej deklaracji bez wezwania organu podatkowego. 
 

OPŁATY 

Brak. 

 
TRYB ODWOŁAWCZY 

Brak. 

 
PODSTAWA PRAWNA 

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018r. poz. 

1445). 

2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800). 

3. Uchwała nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 listopada 2018r. 

 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 (DZ. URZ. WOJ. 2018.9395): 

4. Uchwała nr XXV/136/2012 Rady Miejskiej w Stawiszynie. z dnia 16 listopada 2012r.  

w sprawie zwolnień z podatków i opłat lokalnych (Dz. Urz. Woj. 2012.5604.). 

 
DODATKOWE INFORMACJE 

1. Obowiązek podatkowy dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek 

niemających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów bu-

dowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użyt-

kownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części  
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albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa  

lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicie-

lami lub współposiadaczami z osobami prawnymi bądź z innymi jednostkami organizacyj-

nymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości 

prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową. 

2. Deklarację należy składać w terminie do 31 stycznia każdego roku podatkowego, a jeżeli 

obowiązek podatkowy powstał lub uległ zmianie w trakcie roku podatkowego - w terminie 

14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie  bądź wygaśnięcie obo-

wiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania.  

3. Obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników 

korzystających ze zwolnień określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych  

oraz w drodze uchwały.  

4. Podatek płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego,  

w  terminie do dnia 31 stycznia (I rata), pozostałe raty w terminie do dnia 15 każdego mie-

siąca. 

5. Podatek należy uiścić w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie lub na rachunek ban-

kowy 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005. 

 

 

 
 
 
                                                                                                     

 

           
 

 
          

 

 


