
PODATEK OD 
NIERUCHOMOŚCI 

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych  
z dnia 12 stycznia 1991 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 
1445) 



PODMIOT PODATKU 

• Art. 3 ust. 1 UPOL 

Podatnikami podatku od nieruchomości są 
osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki 
organizacyjne,              w tym spółki 
nieposiadające osobowości prawnej, będące: 

• 1)  właścicielami nieruchomości lub obiektów 
budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 3; 

• 2)  posiadaczami samoistnymi nieruchomości 
lub obiektów budowlanych; 

• 3)  użytkownikami wieczystymi gruntów; 



Uchwała Składu Siedmiu 
Sędziów Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z dnia  

13 marca 2017 r.,  

sygn. akt II FPS 5/16 

[wspólnicy spółki cywilnej jako 
podatnicy podatku od 

nieruchomości] 



Wyrok WSA w Krakowie  

z dnia 14 lipca 2017 r.,  

sygn. akt I SA/Kr 486/17 

[umowa przewłaszczenia na 
zabezpieczanie a zakres 
podmiotowy podatku od 

nieruchomości] 



                           WYJĄTKOWO POSIADACZE ZALEŻNI 
Art. 3 ust. 1 pkt 4 UPOL 

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby (…) będące (…) 
posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów 
budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu 
Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie: 

• a)  wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności 
Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem 
posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych 
niestanowiących odrębnych nieruchomości, 

• b)  jest bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem ust. 2. 

• 2. Obowiązek podatkowy dotyczący przedmiotów 
opodatkowania wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - ciąży odpowiednio na 
jednostkach organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu 
Państwa i jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, 
faktycznie władających nieruchomościami lub obiektami 
budowlanymi. 



Wyrok NSA z dnia 11 lipca 2017 r., 
sygn. akt II FSK 2154/15 

[podatnik od nieruchomości w 
sytuacji wydzierżawienia lub 
wynajęcia rzeczy będącej w 

trwałym zarządzie] 



POSIADACZ SAMOISTNY 
Art. 3 ust. 3 UPOL 

• Jeżeli przedmiot opodatkowania znajduje się                       
w posiadaniu samoistnym, obowiązek 
podatkowy w zakresie podatku od 
nieruchomości ciąży na posiadaczu 
samoistnym. 

• Zgodnie z treścią art. 336 k.c. posiadaczem 
rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie 
włada jak właściciel (posiadacz samoistny), 
jak i ten, kto nią faktycznie włada nie jak 
właściciel, lecz użytkownik, zastawnik, 
najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z 
którym łączy się określone władztwo nad 
cudzą rzeczą (posiadacz zależny). 



Wyrok NSA z dnia 11 
sierpnia 2017 r.,  

sygn. akt II FSK 924/17 
[podstawy nabycia 
statusu posiadacza 

samoistnego] 
 

 



WSPÓŁWŁASNOŚĆ / 
WSPÓŁPOSIADANIE Art. 3 ust. 4 UPOL 

•  Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi 
współwłasność lub znajduje się  w posiadaniu dwóch lub 
więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot 
opodatkowania, a obowiązek podatkowy od 
nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie 
na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach… 

Art. 366 KC w zw. z art. 91 OP 

• § 1. Kilku dłużników może być zobowiązanych w ten 
sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części 
świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z 
nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela 
przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych 
(solidarność dłużników). 

• § 2. Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy 
dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani. 



Wyrok NSA z dnia 28 
września 2017 r.,  

sygn. akt II FSK 2185/15 
[powstanie zobowiązania 
podatkowego w podatku 

od nieruchomości w 
przypadku wielości 

podmiotów, na których 
ciąży solidarny obowiązek 

podatkowy] 



GARAŻ WIELOSTANOWISKOWY 

Art. 3 ust. 4a UPOL 

• Zasady odpowiedzialności solidarnej za 
zobowiązanie podatkowe, o której mowa w 
ust. 4, nie stosuje się przy współwłasności w 
częściach ułamkowych lokalu użytkowego - 
garażu wielostanowiskowego w budynku 
mieszkalnym wraz z gruntem stanowiących 
odrębny przedmiot własności. W takiej sytuacji 
obowiązek podatkowy ciąży na 
współwłaścicielach w zakresie 
odpowiadającym ich udziałowi w prawie 
własności. Przepisu art. 6 ust. 11 nie stosuje się. 



Wyrok WSA w Poznaniu 
z dnia 12 grudnia 2017 r., 

sygn. akt 
I SA/Po 615/17  

[skutki podatkowe powstania 
współwłasności  
w następstwie 

wyodrębnienia miejsca 
postojowego z 

nieruchomości stanowiącej 
garaż wielostanowiskowy] 



Art. 3 ust. 5 UPOL – do 31.12.2015 

• Jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek 
podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości 
od gruntu oraz części budynku stanowiących 
współwłasność ciąży na właścicielach lokali  
w zakresie odpowiadającym częściom 
ułamkowym wynikającym ze stosunku 
powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni 
użytkowej całego budynku. 

 

 

 

• ZAGADNIENIE PROBLEMOWE 

Jaki skutek może mieć przyjęcie takiego 
rozwiązania? 

 



ART. 3 UST. 5 UPOL OD 01.01.2016 R.  

 
• Jeżeli wyodrębniono własność lokali, 

obowiązek podatkowy w zakresie 
podatku od nieruchomości od gruntu 
oraz od części budynku stanowiących 
nieruchomość wspólną w rozumieniu art. 
3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.  
o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, 
poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) 
ciąży na właścicielach w zakresie 
odpowiadającym ich udziałowi  
w nieruchomości wspólnej. 



PRZEDMIOT PODATKU 
Art. 2 ust. 1 UPOL 

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości 
podlegają następujące nieruchomości lub obiekty 
budowlane: 

1) grunty; 

2) budynki lub ich części; 

3) budowle lub ich części związane z 
prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Art. 2 ust. 2 UPOL 

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie 
podlegają użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej. 



Art. 1a ust. 1 UPOL 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) budynek - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów 
prawa budowlanego, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 

2) budowla - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów 
prawa budowlanego niebędący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, a także urządzenie 
budowlane w rozumieniu przepisów prawa 
budowlanego związane z obiektem budowlanym, 
które zapewnia możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem; 

3) grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej - grunty, budynki i budowle 
będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego 
podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z 
zastrzeżeniem ust. 2a. 



USTAWA Z DNIA 7 LIPCA 1994 R.– 
PRAWO BUDOWLANE 

Art. 3 
Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) obiekcie budowlanym - należy przez to 
rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt 
małej architektury, wraz z instalacjami 
zapewniającymi możliwość użytkowania 
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych; 

2)  budynku - należy przez to rozumieć taki 
obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach; 



• 3) budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt 
budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, 
wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, 
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 
związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia 
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 
oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także 
części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, 
pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, 
elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne 
pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową. 

 



DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 
Art. 1a ust. 1 UPOL 

3) grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej - grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu 
przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność 
gospodarczą, z zastrzeżeniem ust. 2a; 

 4)  działalność gospodarcza - działalność, o której mowa w ustawie z dnia 6 
marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646); 

Art. 1a ust. 2a UPOL 

Do gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej nie zalicza się: 

• 1)  budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami; 

• 2)  gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b i d; 

• 3)  budynków, budowli lub ich części, w odniesieniu do których została 
wydana decyzja ostateczna organu nadzoru budowlanego, o której 
mowa w art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 i 1276), lub decyzja ostateczna organu nadzoru 
górniczego, na podstawie której trwale wyłączono budynek, budowlę lub 
ich części z użytkowania; 



 



JAK BYŁO? 
• niekorzystna linia orzecznicza sądów administracyjnych, 

zgodnie z którą grunty, na których posadowiona została 
ww. infrastruktura, powinny być opodatkowane podatkiem 
od nieruchomości w wysokości przewidzianej dla gruntów 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Takie 
wyroki zapadały w przypadku linii elektroenergetycznych, 
które przebiegają przez tereny Lasów Państwowych; 

• sam fakt posadowienia tej infrastruktury był wystarczającą 
przesłanką do klasyfikowania gruntów jako zajęte na 
prowadzenie działalności gospodarczej.  

• podatnicy (właściciele nieruchomości), którzy pomimo 
tego, że nie prowadzili działalności gospodarczej i nie 
czerpali z niej zysków, zobowiązani byli do opłacania 
wyższego podatku, tylko przez sam fakt, że zgodzili się na 
udostępnienie gruntu na cele przesyłowe. 



• Zgodnie z wyrokiem Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2017 r. 
sygn. akt. SK13/15 ratio stosowania 
podwyższonej stawki (podatku od 
nieruchomości), to potencjalna możliwość 
uzyskiwania przychodów z wykorzystania 
danych gruntów (…). W tym kontekście należy 
zauważyć, że posadowienie infrastruktury 
dystrybucyjnej, przesyłowej  
i telekomunikacyjnej nie wpływa na wartość 
przedmiotu opodatkowania (gruntu).  



NOWELIZACJA 2018 R. 
Do gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej nie zalicza się: 

4) gruntów: 

a)  przez które przebiegają urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 i 1104), 
wchodzące w skład przedsiębiorstwa przedsiębiorcy prowadzącego działalność 
telekomunikacyjną, działalność w zakresie przesyłania lub dystrybucji płynów, 
pary, gazów lub energii elektrycznej lub zajmującego się transportem 
wydobytego gazu ziemnego lub ropy naftowej, 

b)  zajętych na pasy technologiczne stanowiące grunt w otoczeniu urządzeń, o 
których mowa w lit. a, konieczny dla zapewnienia właściwej eksploatacji tych 
urządzeń, 

c)  zajętych na strefy bezpieczeństwa oraz strefy kontrolowane urządzeń, o 
których mowa w lit. a, służących do przesyłania lub dystrybucji ropy naftowej, 
paliw ciekłych lub paliw gazowych, lub transportu wydobytego gazu ziemnego 
lub ropy naftowej, które zostały określone w odrębnych przepisach 

- chyba że grunty te są jednocześnie związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej innej niż działalność, o której mowa w lit. a. 

 

2b. Przepisu ust. 2a pkt 4 nie stosuje się do gruntów będących w posiadaniu 
samoistnym, użytkowaniu wieczystym lub będących własnością przedsiębiorcy, o 
którym mowa w ust. 2a pkt 4 lit. a. 

 

 



• Intencją ustawodawcy jest wprowadzenie zasady, że 
posadowienie tej infrastruktury na gruntach osób 
trzecich, z których przedsiębiorstwo będące 
właścicielem tej infrastruktury korzysta w sposób 
ograniczony (na podstawie służebności przesyłu, innej 
umowy lub bezumownie), nie skutkuje zmianą sposobu 
opodatkowania tych gruntów.  

 

• Natomiast, gdy na tych gruntach oprócz posadowienia 
tej infrastruktury prowadzona jest działalność 
gospodarcza (na przykład fabryka, siedziba firmy, 
parking czy wyrobisko), wtedy od tych gruntów będzie 
pobierana najwyższa stawka podatku od 
nieruchomości na dotychczasowych zasadach.  



PODSTAWA OPODATKOWANIA 
Art. 4 ust. 1 UPOL 

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, z 
zastrzeżeniem ust. 4-6 - wartość, o której mowa w 
przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na 
dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca 
podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, 
niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w 
przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich 
wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano 
ostatniego odpisu amortyzacyjnego. 

 



Art. 4 ust. 2 UPOL 

Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część 
kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza 
się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli 
wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) 

§ 3 Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

16) kondygnacji - należy przez to rozumieć poziomą część 
budynku, zawartą pomiędzy powierzchnią posadzki na stropie lub 
najwyżej położonej warstwy podłogowej na gruncie a 
powierzchnią posadzki na stropie lub warstwy osłaniającej izolację 
cieplną stropu, znajdującego się nad tą częścią budynku, przy 
czym za kondygnację uważa się także poddasze z 
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą 
część budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, 
mającą średnią wysokość w świetle większą niż 2 m; za 
kondygnację nie uznaje się nadbudówek ponad dachem, takich 
jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, centrala 
klimatyzacyjna, obudowa wyjścia z klatki schodowej, kotłownia 
lub inne pomieszczenia techniczne. 



Art. 4 UPOL 

4. Jeżeli budowla (…) jest przedmiotem umowy leasingu  

i odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, w przypadku 

jej przejęcia przez właściciela, do celów określenia podstawy 

opodatkowania przyjmuje się wartość początkową przed 

zawarciem pierwszej umowy leasingu, zaktualizowaną  

i powiększoną o dokonane ulepszenia oraz niepomniejszoną  

o spłatę wartości początkowej. 

5. Jeżeli od budowli lub ich części, (…) nie dokonuje się odpisów 

amortyzacyjnych - podstawę opodatkowania stanowi ich 

wartość rynkowa, określona przez podatnika na dzień powstania 

obowiązku podatkowego. 

7. Jeżeli podatnik nie określił wartości budowli, (…) lub podał 

wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, organ podatkowy 

powoła biegłego, z zastrzeżeniem ust. 8, który ustali tę wartość.  

W przypadku gdy podatnik nie określił wartości budowli,  

o których mowa w ust. 1 pkt 3 oraz w ust. 5, lub wartość ustalona 

przez biegłego jest wyższa co najmniej o 33% od wartości 

określonej przez podatnika, koszty ustalenia wartości przez 

biegłego ponosi podatnik. 



STAWKI PODATKU 
Art. 5 ust. 1 UPOL 

Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku 
od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie: 

• 1)  od gruntów: 

• a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i 
budynków - 0,62 zł od 1 m2 powierzchni, 

Kwota nieaktualna. W 2019 r. wynosi 0,93 zł zgodnie z 
obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25.07.2018 r. (M.P. z 2018 
r. poz. 745). Górne granice stawek kwotowych na każdy rok 
podatkowy są ogłaszane na podstawie art. 20 ust. 2 niniejszej 
ustawy. 

• b)  pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,58 
zł10) od 1 ha powierzchni, 

• c)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego - 0,30 zł (0,49 zł) od 1 m2 powierzchni, 



2)  od budynków lub ich części: 

a)  mieszkalnych - 0,51 zł (0,79 zł) od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

b)  związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej - 17,31 zł (23,47 zł) od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

e)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego - 5,78 zł (7,90 zł) 
od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

3)  od budowli - 2% ich wartości określonej 
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7. 



Art. 5 UPOL 
2. Przy określaniu wysokości stawek, o których mowa w ust. 1 
pkt 1, rada gminy może różnicować ich wysokość dla 
poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, 
uwzględniając w szczególności lokalizację, rodzaj 
prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, przeznaczenie i 
sposób wykorzystywania gruntu. 

3. Przy określaniu wysokości stawek, o których mowa w ust. 1 
pkt 2, rada gminy może różnicować ich wysokość dla 
poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, 
uwzględniając w szczególności lokalizację, sposób 
wykorzystywania, rodzaj zabudowy, stan techniczny oraz wiek 
budynków. 

4. Przy określaniu wysokości stawek, o których mowa w ust. 1 
pkt 2 lit. b-e oraz w ust. 1 pkt 3, rada gminy może różnicować 
wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów 
opodatkowania, uwzględniając w szczególności rodzaj 
prowadzonej działalności. 









 



 





 



•Rada gminy przyjęła górne granice 
stawek od gruntów i budowli, 
natomiast od budynków 
związanych i zajętych na 
działalność gospodarczą stawka 
wynosi 21 PLN. Czy zgodnie z 
podanymi danymi budynek 
mieszkalny, w którym usytuowano 
ochronę obiektu i hala produkcyjna 
nie powinny być opodatkowane 
stawką 21 PLN? 





 



OBOWIĄZEK PODATKOWY 
Art. 6 UPOL 

1. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności 
uzasadniające powstanie tego obowiązku. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym 
ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. 

5. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, 
podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w 
których istniał obowiązek. 



OSOBY FIZYCZNE 

Art. 6 UPOL 

6. Osoby fizyczne, z zastrzeżeniem ust. 11, są obowiązane złożyć 
właściwemu organowi podatkowemu informację o 
nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na 
formularzu 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, o którym mowa w 
ust. 3. 

7. Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, 
z zastrzeżeniem ust. 11, 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. 

11a. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, 
podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. 



OSOBY PRAWNE I JONOP 

Art. 6 UPOL 

9. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające 
osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane: 

1)  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 według ustalonego 
wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w 
terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających 
powstanie tego obowiązku; 

2)  odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia 
zdarzenia, o którym mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia 
zaistnienia tego zdarzenia; 

3)  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. 



SZERZEJ NA TEMAT PODATKU OD 
NIERUCHOMOŚCI  

 
ZOB. 

• A. Hanusz, Podatek od 
nieruchomości, [w:] Źródła 
finansowania samorządu 

terytorialnego, Warszawa 2015. 

 


