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1. Nazwa sprawy  
 

Powstanie lub zmiana obowiązku podatkowego w podatku rolnym –  
osoby fizyczne 

 
2. Miejsce załatwienia sprawy  
Urząd Miejski w Lipianach - Sekretariat - pokój nr 18 lub Biuro Obsługi Interesantów - 
pokój nr 6.  Poniedziałek-Piątek 7.00-15.00; e-mail umig@lipiany.pl  
 
3. Podstawa prawna  
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r. poz. 613  

z późn. zm.) 
• Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 z późn. 

zm.) 
 

4. Wymagane dokumenty 
Wypełniony formularz informacji na podatek rolny IR – 1. 
Sposób dostarczenia: osobiście lub pocztą. 
 
5. Opłata  

 Brak opłat. 
 

6. Termin załatwienia 
Bez zbędnej zwłoki - w terminie do 1 miesiąca - dokonywana jest zmiana na koncie 
podatnika. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu 
do 2 miesięcy. 
 

7. Sposób załatwienia. 
 Wydanie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. 

Sposób odbioru: osobiście lub pocztą. 
 

8. Tryb odwoławczy 
Od decyzji Burmistrza Lipian przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem organu, 
który rozstrzygnięcie wydał.  
 

9. Informacje dodatkowe 
1) Osoby fizyczne zobowiązane są składać informacje w terminie 14 dni od 

zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśniecie 
obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość 
podatku.  

2) Podatki płacone są przez osoby fizyczne w wysokości ustalonej decyzją w ratach 
proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 
15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. 

3) Podatek do kwoty 100 zł płatny jest jednorazowo w terminie płatności I raty. 
4) Decyzji nie będą otrzymywały osoby, dla których wysokość zobowiązania 

podatkowego nie przekroczy najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym 
przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru. 
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10. Załączniki 
Wzór informacji na podatek rolny: 
http://bip.lipiany.pl Zakładka: Prawo lokalne – podatki, opłaty 


