
Sprawa: Podatek od nieruchomości

Miejsce złożenia dokumentów:

Godziny otwarcia:

Numery kontaktowe:

e-mail:

Urząd Miejski w Skarszewach 
Plac Gen. J. Hallera 18, 83-250 Skarszewy

poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 17:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30

tel: 58 588 22 01
tel: 58 588 22 02

skarszewy@skarszewy.pl

Opis ogólny: Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają nieruchomości lub
obiekty budowlane tj. : grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich
części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
Opodatkowaniu  podatkiem od nieruchomości  nie  podlegają  użytki  rolne
lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. 

Obowiązek  podatkowy  powstaje  od  pierwszego  dnia  miesiąca
następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające
powstanie tego obowiązku. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony
obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części,
obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po
roku,  w którym budowa została  zakończona  albo  w  którym rozpoczęto
użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym
wykończeniem.  Jeżeli  w  trakcie  roku  podatkowego  zaistniało  zdarzenie
mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności
zmiana  sposobu  wykorzystywania  przedmiotu  opodatkowania  lub  jego
części,  podatek  ulega  obniżeniu  lub  podwyższeniu,  poczynając  od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło
to  zdarzenie.  Obowiązek  podatkowy  wygasa  z  upływem  miesiąca,  w
którym  ustały  okoliczności  uzasadniające  ten  obowiązek.  
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za
ten  rok ustala  się  proporcjonalnie  do liczby miesięcy,  w których istniał
obowiązek.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne,
jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej,
będące:  właścicielami  nieruchomości  lub  obiektów  budowlanych,
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, jeżeli posiadanie
wynika z umowy zawartej z właścicielem Krajowym Ośrodkiem Wsparcia
Rolnictwa lub  z  innego tytułu  prawnego,  z  wyjątkiem posiadania  przez
osoby  fizyczne  lokali  mieszkalnych  niestanowiących  odrębnych
nieruchomości.

Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala w
drodze  decyzji  organ  podatkowy  właściwy  ze  względu  na  miejsce



położenia przedmiotów opodatkowania.
Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku
podatkowego, w terminach: 
do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości
prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
a  także  jednostki  organizacyjne  Lasów  Państwowych  są  obowiązane
wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania
-  na  rachunek  właściwej  gminy,  w  ratach  proporcjonalnych  do  czasu
trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15. każdego miesiąca,
a za styczeń do dnia 31 stycznia. 

Od dnia 01.01.2016 r. w przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100
zł, 
podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Sposób płatności:
na  indywidualne  konto  wskazane  w  decyzji  podatkowej  lub  informacji
podatkowej

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.
2017 r. poz.1785 ze zm.)

Wymagane dokumenty: Osoby  fizyczne,  są  obowiązane  złożyć  właściwemu  organowi
podatkowemu informację  o  nieruchomościach  i  obiektach  budowlanych,
sporządzoną na formularzu IŁ-1 według ustalonego wzoru, w terminie 14
dni  od  dnia  wystąpienia  okoliczności  uzasadniających  powstanie  albo
wygaśnięcie  obowiązku  podatkowego  w  zakresie  podatku  od
nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia 

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości
prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także
jednostki  organizacyjne  Państwowego  Gospodarstwa  Leśnego  Lasy
Państwowe  są  obowiązane  składać,  w  terminie  do  dnia  31  stycznia,
organowi  podatkowemu  właściwemu  ze  względu  na  miejsce  położenia
przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na
dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu DN-1 według ustalonego
wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14
dni  od  dnia  zaistnienia  okoliczności  uzasadniających  powstanie  tego
obowiązku  odpowiednio  skorygować  deklaracje  w  razie  zaistnienia
zdarzenia w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia;

Terminy  i  sposób  załatwienia
sprawy:
 

Prawidłowo wypełnioną informację IŁ-1 w przypadku os. fizycznych oraz
deklaracje DN-1 w przypadku osób prawnych należy składać w terminie 14
dni  od momentu zaistnienia  okoliczności  mających wpływ na wysokość
podatku np. sprzedaż nieruchomości, zmiana przeznaczenia lokalu itd. 

Miejsce  i  sposób  składania
dokumentów:
 

Prawidłowo wypełnione dokumenty należy składać bezpośrednio na biurze
podawczym Urzędu Miejskiego w Skarszewach Plac Gen. J. Hallera 18 83-
250 Skarszewy.



Tryb odwoławczy:
 

Od  decyzji  podatkowych  mogą  być  wnoszone  odwołania  do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 14 dni
od  daty  doręczenia.  Odwołanie  składa  się  do  organu,  który  wydał
zaskarżoną  decyzję,  powinno  ono  zawierać  zarzuty  przeciw  decyzji  ,
określać  istotę  i  zakres  żądania  będącego  przedmiotem odwołania  oraz
wskazać dowody uzasadniające to żądanie. 

Opłaty:
 

Złożenie dokumentów nie podlega opłacie.

Uwagi:
 

Obowiązek podatkowy oraz wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej.
Od dnia 01.01.2016 r. w przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100
zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Stanowisko odpowiedzialne za
wykonanie czynności:

Szczegółowe  informacje  udzielane  są  w  Wydziale  Finansowym Urzędu
Miejskiego  w Skarszewach  Plac  Gen.  J.  Hallera  18  83-250  Skarszewy,
pokój nr 10 lub pokój nr 24. 
Tel.  58  588  22  01  wew.  50  (wymiar)  lub  58  588  22  01  wew.  20
(księgowość)


