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PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY PRAWNE 

Wymagane dokumenty 1. Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 

2. Załączniki do deklaracji: 

 ZDN-1 – dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu, 

 ZDN-2 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych  

z opodatkowania  

Formularze do pobrania Wzór deklaracji wraz z załącznikami 

 

Sposób załatwienia sprawy Naliczenie podatku 

Komórka odpowiedzialna Referat Finansowy 

 stanowisko ds. obsługi kasowej i podatków od osób prawnych – Natalia 

Górniak, parter, pok. 11, tel. (81) 828 70 26 wew. 128 

Opłaty Bez opłat 

Czas załatwienia sprawy Deklaracje należy składać w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku 

podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających 

wpływ na powstanie obowiązku podatkowego, lub zaistnienia zdarzeń mających 

wpływ na wysokość podatku. 

Podatek należy uiścić na rachunek Urzędu Gminy Karczmiska o numerze 

52 8734 0008 0040 0299 2000 0010 

Tryb odwoławczy Od decyzji określającej wysokość podatku służy stronie prawo wniesienia 

odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, w terminie 

14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Karczmiska 

Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów 

informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji 

na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 poz. 1104). 

2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. rok 

2019 poz. 1170). 

Dodatkowe informacje 

 

1. Deklaracje składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Karczmiska, bądź drogą 

elektroniczną. Przed złożeniem deklaracji można ją skonsultować i sprawdzić 

z pracownikiem ds. obsługi kasowej i podatków od osób prawnych p. Natalią 

Górniak, pok. 11 – kasa Urzędu. 

2. Obowiązek składania deklaracji dotyczy osób prawnych, jednostek 

organizacyjnych, w tym spółek  nieposiadających osobowości prawnej będące 

właścicielami lub posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów 

budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami 

nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, 

stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 

terytorialnego. 

3. Podstawę opodatkowania stanowi: 

1. dla gruntów -  powierzchnia, 

2. dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa, 

3. dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej – wartość ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, 

http://www.karczmiska.pl/
mailto:sekretariat@poczta.karczmiska.pl


stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, nie pomniejszona 

o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie 

zamortyzowanych ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano 

ostatniego odpisu amortyzacyjnego. 

4. Obliczony podatek należy wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu 

trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15. każdego miesiąca, 

a za styczeń do 31. stycznia. W przypadku, gdy kwota podatku nie 

przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności 

pierwszej raty. 

5. Niezapłacenie podatku w terminie powoduje obowiązek zapłaty odsetek 

od zaległości oraz może spowodować wszczęcie postępowania 

egzekucyjnego w celu wyegzekwowania zaległości podatkowej. 

 

 

 

 


