
 

 

 
Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze 

 
Ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga, tel. /0 – 16/ 642 31 42, 
                                                                 fax. /0 – 16/ 642 66 30 

 e-mail: sekretariat@kanczuga.pl 
                   http://www.kanczuga.pl 

Godziny otwarcia Urzędu: poniedziałek – piątek: 7.30-15.30, środa: 7.00-15.00 
 

 PODATEK ROLNY 

 Podstawa 
prawna 

� Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa  (Dz. U. z 2015r. poz. 613 ze zmianami) 

� Ustawa z dnia 15 stycznia 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013r. poz. 1381 ze zmianami) 

�  Uchwała Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów 
formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2015r. 
poz.3666)  

Sposób załatwienia 
sprawy  

� Wydanie decyzji w sprawie naliczenia podatku rolnego dla osób fizycznych 

� Kontrola poprawności złożonej deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych 

 Wymagane  
 dokumenty  

� Deklaracja na podatek rolny -  od osób prawnych (DR-1) 
Osoby prawne składają deklarację w terminie do 15 stycznia roku podatkowego lub w ciągu 14 dni od 
dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku  
 

� Informacja w sprawie podatku rolnego - dla osób fizycznych (IR–1)  
Osoby fizyczne składają informację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności 
uzasadniających powstanie tego obowiązku lub jego wygaśnięcie 
 
(deklaracje dostępne na stronie internetowej urzędu bądź na stanowiskach pracy) 

 Opłaty  Nie pobiera się opłat 

Termin załatwienia 
sprawy   

� W terminie do 30 dni 

� W sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni 

 Tryb 
odwoławczy  

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem 
Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie – osoby 
fizyczne 

Komórka  
odpowiedzialna  

Referat Budżetu i Finansów 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy 

� Osoby prawne 
Anna Telega inspektor 

 piętro II, pok. nr 25 , tel. (016) 6423142, wew. 44 

� Osoby fizyczne : 
piętro II, pok. nr 25 , tel. (016) 6423142, wew. 44 

− Teresa Bielec – inspektor  

− Anna Telega – inspektor  

 Inne 
informacje  

� Osoby prawne wpłacają obliczony w deklaracji podatek bez wezwania na rachunek urzędu  w 
czterech ratach: 

− I rata płatna do 15 marca roku podatkowego 

− II rata płatna do 15 maja roku podatkowego 

− III rata płatna do 15 września roku podatkowego 

− IV rata płatna do 15 listopada roku podatkowego 

� Osoby fizyczne wpłacają podatek rolny na podstawie decyzji wymiarowej w czterech ratach 
płatnych : 

− I rata płatna do 15 marca roku podatkowego 

− II rata płatna do 15 maja roku podatkowego 

− III rata płatna do 15 września roku podatkowego 

− IV rata płatna do 15 listopada roku podatkowego 
Osoby fizyczne mogą dokonać wpłaty podatku na rachunek bankowy, w kasie urzędu( pok. Nr 30 ) 
   lub do rąk inkasenta 

� Nr rachunku bankowego 52 9096 0004 2004 0041 6713 0001  
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty skalsyfikowane w ewidencji gruntów i budynków 
jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż 
działalność rolnicza.  

Opracował: – inspektor – Anna Telega  - 01.06.2016 
Zatwierdził:  -  Skarbnik Gminy –  Małgorzata Michna -  01.06.2016 
Zatwierdził:  – Burmistrz  – Jacek Sołek – 01.06.2016 
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