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PODATEK ROLNY – OSOBY FIZYCZNE 
 

WYMAGANE DOKUMENTY 

1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego – obowiązuje formularz 

IN-1 - druk dostępny w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie pokój nr 8 oraz w Biulety-

nie Informacji Publicznej Urzędu w zakładce: Jak załatwić sprawę – Podatki. 
2. Akt notarialny lub umowa kupna – sprzedaży lub umowa dzierżawy – oryginał do wglądu  

lub kserokopia. 

3. Kserokopia lub do wglądu: akt notarialny lub umowa kupna – sprzedaży lub umowa dzier-

żawy. 
 

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 

Do 30 dni, a w sprawach skomplikowanych do 60 dni. 
 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 

1. Wydawana jest decyzja administracyjna.   

2. Decyzje wymiarowe dostarczane są podatnikowi najpóźniej na dwa tygodnie przed upły-

wem terminu płatności I raty podatku. 
 

OPŁATY 

Brak. 
 

TRYB ODWOŁAWCZY 

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, 

za pośrednictwem Burmistrza Stawiszyna. w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 
 

PODSTAWA PRAWNA 

1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1892 ze zm.). 

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

3. Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2018r. w sprawie średniej ceny skupu żyta 

za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 

2019 (M.P.2018.1004) 

4. Uchwała nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 listopada 2018r. 

 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na rok 

 2019 (DZ. URZ. WOJ. 2018.9396): 
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DODATKOWE INFORMACJE 

1. Obowiązek podatkowy dotyczy osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiada-

czami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów 

na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolni-

ków oraz posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki sa-

morządu terytorialnego. 

2. Informację należy składać w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ  

na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania.  

W przypadku, gdy obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku, podatek za ten 

rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy w których istniał obowiązek. 

3. Podatek jest płatny w 4 ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego 

do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.  

4. Podatek należy uiścić w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie lub na indywidualny 

rachunek bankowy znajdujący się w decyzji podatkowej. 

 

 
 
 
                                                                                                     

 

           
 

 
          

 

 


