
PODATEK OD NIERUCHOMO ŚCI, ROLNY I LE ŚNY OSÓB PRAWNYCH, JEDNOSTEK 
ORGANIZACYJNYCH I SPÓŁEK NIE MAJ ĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ  

NA ROK 2016. 

Urząd Gminy w Konopiskach informuję, iż w związku ze zbliżającym się terminem składania 
deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na 2016r. w zakładce BIP 
(http://www.bip.konopiska.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=17&x=68) dot. Podatki i opłaty 
lokalne na 2016 są dostępne dla Państwa do pobrania: 

1. Deklaracja podatku od Nieruchomości UWAGA nowe druki!!!  
2. Deklaracja podatku Rolnego UWAGA nowe druki!!!  
3. Deklaracja podatku Leśnego UWAGA nowe druki!!!  
4. Uchwała w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2016 r. 
5. Informacja podatkowa w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego  

os. fizycznych UWAGA nowe druki!!!  
6. Numer konta bankowego, na który należy wpłacać należne podatki 

40 8273 0006 2001 0000 0172 0001 

Podatek od nieruchomości - osoby prawne 

Deklarację na podatek od nieruchomości składa się – w terminie do dnia 31 stycznia na dany rok 
podatkowy lub w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo 
wygaśnięcie obowiązku podatkowego. 

TERMINY PŁATNO ŚCI: 

- w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 każdego 
miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia. 

Podatek rolny - osoby prawne i os. fizyczne 
 

Stawa podatku rolnego została przyjęta zgodnie z obwieszczeniem GUS  jako podstawa do obliczenia  
na 2016 r. w kwocie 53,75 zł za 1 dt (1decytona = 1 kwintal).  Stawka za 2,5 kwintala wynosi 
134,3750 zł. (2,5 q x 53,75 zł. = 134,3750 zł.).   
W deklaracji na podatek rolny proszę zaokrąglać do 4 miejsc po przecinku. 
Deklarację na podatek rolny składa się – w terminie do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy lub w 
terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie 
obowiązku podatkowego. 

TERMINY PŁATNO ŚCI: 

� do 15 marca każdego roku podatkowego, 
� do 15 maja każdego roku podatkowego, 
� do 15 września każdego roku podatkowego, 
� do 15 listopada każdego roku podatkowego. 

Podatek leśny - osoby prawne i os. fizyczne 

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. ogłasza, że 
średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2015 r. wynosi 191,77 zł za 1 m³. 
Przyjmując powyższą cenę sprzedaży drewna do naliczania podatku leśnego na rok 2016 stawka 
wyniesie w przeliczeniu 42,1894 zł tj. za 1 ha lasu. 

191,77 x 0,220 m³ = 42,1894 zł 



Deklarację na podatek leśny składa się - w terminie do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy lub w 
terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie 
obowiązku podatkowego. 

 

TERMINY PŁATNO ŚCI: 

- w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 każdego 
miesiąca.                    

 

Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne: 

Podatnicy są zobowiązani do złożenia Informacji Podatkowej w  tutejszym Urzędzie w terminie 14 dni 
od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego lub zaistnienia 
zdarzeń mających wpływ na wysokość opodatkowania. 

TERMINY PŁATNO ŚCI: 

 
� I rata - 15 marca danego roku podatkowego, 

� II rata - 15 maja danego roku podatkowego, 

� III rata - 15 września danego roku podatkowego, 

� IV rata - 15 listopada danego roku podatkowego, 

� lub w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.  

- stawki podatków zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Konopiskach dostępne w załączniku 
BIP 


