
 

 

 

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - osoba prawna 
 

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące 

nieruchomości lub obiekty budowlane: 

1)   grunty; 
2)   budynki lub ich części; 
3) budowle lub ich części, gdy są związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej. 

Podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowi: 

1) dla gruntów — powierzchnia; 
2) dla budynków lub ich części — 
powierzchnia użytkowa; 
3) dla budowli lub ich części związanych     
z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
wartość 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. 
 

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji 

gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione       

na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej innej niż działalność rolnicza. 

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:  
1) dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana   

na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających              
z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego; 

2) dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów           
i budynków. 

 
 

Informator podatnika 
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny – 

osoby  prawne 



 

Opodatkowaniu podatkiem leśnym 

podlegają określone w ustawie lasy,               

z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie 

innej działalności gospodarczej niż 

działalność leśna. 

Podstawę opodatkowania podatkiem 

leśnym stanowi powierzchnia lasu, 

wyrażona w hektarach, wynikająca                

z ewidencji gruntów i budynków. 

Podatnikami podatku od nieruchomości, 
rolnego i leśnego są między innymi osoby 
prawne, będące: 

1)  właścicielami;  
2) posiadaczami samoistnymi (tzn. korzystanie z nieruchomości w taki sposób, jakby 
przysługiwało prawo własności); 
3)  użytkownikami wieczystymi; 
4) posiadaczami (np. dzierżawa lub wynajem od Skarbu Państwa lub Gminy) 
nieruchomości lub obiektów budowlanych, gruntów rolnych, lasów. 

 

1. Terminy składania deklaracji rocznych i płatności 
podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, 
jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki 
organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe                     
są obowiązaneskładać organowi podatkowemu (tutaj Wójtowi Gminy Komorniki) 
właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, 
deklaracje na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na dany rok podatkowy, 
sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru. 

Podatek Termin złożenia 
deklaracji 

Terminy płatności rat podatku 

od nieruchomości do 31 stycznia miesięcznie -  za styczeń              
do 31 stycznia, następnie do dnia            
15 każdego miesiąca 

rolny do 15 stycznia kwartalnie – do dnia 15 marca,     
15 maja, 15 września i 15 listopada 

leśny do 15 stycznia miesięcznie - do dnia 15 każdego 
miesiąca 

Uwaga! obliczony w deklaracji podatek należy wpłacać bez wezwania na rachunek 
właściwej gminy w równych ratach  

 

 



 

2. Kupno nieruchomości – pierwsza deklaracja / korekta 
deklaracji 
  

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego            

po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego 

obowiązku, w tym przypadku kupno nieruchomości. 

Jeżeli fakt ten nastąpił po 31 stycznia danego roku, należy złożyć pierwszą 

deklarację lub skorygować złożoną już wcześniej w terminie 14 dni od dnia 

zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego. 

W deklaracji wykazuje się kwotę podatku obliczoną proporcjonalnie do czasu 
trwania obowiązku podatkowego, a następnie wpłaca się podatek w równych ratach.  

Jeżeli grunty, budynki i budowle są związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej tzn. będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu 
prowadzącego działalność gospodarczą, to należy je opodatkować według stawek 
najwyższych, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być 
wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych. 
Wyjątek stanowią jedynie budynki mieszkalne oraz związane z nimi grunty. 

 

3. Sprzedaż nieruchomości – korekta deklaracji 
  

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności 
uzasadniające ten obowiązek - tutaj sprzedaż nieruchomości. 

W przypadku sprzedaży nieruchomości należy skorygować złożoną już wcześniej 
deklarację roczną w terminie 14 dni od dnia ustania okoliczności uzasadniających 
obowiązek podatkowy. 

W korekcie deklaracji wykazuje się kwotę podatku obliczoną proporcjonalnie        
do czasu trwania obowiązku podatkowego. 

 

4. Nowy budynek lub budowla 
  

Jeżeli w danym roku nastąpiło zakończenie 
budowy lub rozpoczęcie użytkowania 
budowli albo budynku lub ich części przed 
ich ostatecznym wykończeniem, obowiązek 
podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia 
roku następnego. 

Nowy budynek lub budowlę uwzględnia się 
w deklaracji na podatek od nieruchomości 
dopiero w przyszłym roku kalendarzowym. 

W przypadku budynku należy podać         
do opodatkowania jego powierzchnię użytkową. Mierzy się ją po wewnętrznej 
długości ścian na wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem klatek schodowych               
i szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, 



 

piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Należy przy tym pamiętać, że powierzchnię 
pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle            
1,40-2,20m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość 
jest mniejsza niż 1,40 m – powierzchni tej nie uwzględnia się przy ustalaniu 
wysokości podatku. 

W przypadku budowli należy podać jej wartość. 

 

 5. Współwłasność nieruchomości 
  

W przypadku nieruchomości stanowiącej współwłasność osób fizycznych i osób 

prawnych albo tylko osób prawnych to stanowi ona odrębny przedmiot 

opodatkowania, a obowiązek podatkowy od tej nieruchomości ciąży solidarnie       

na wszystkich współwłaścicielach. Taka sytuacja powoduje, że każdy współwłaściciel 

ma obowiązek złożyć jednakową deklarację na podatek od nieruchomości, rolny     

lub leśny oraz opłacać podatek. 

 6. Druki 
 

Druki dostępne są w Referacie podatkowym oraz na www.komorniki.pl w zakładce 

druki do pobrania/Referat podatkowy. 

 7. Płatność podatku 
  

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny można uregulować w następujący sposób: 

- przelew lub wpłata na ogólny nr rachunku bankowego Urzędu 

PEKAO SA O. Poznań 

39 1240 1747 1111 0000 1848 8975 

- lub wpłata gotówką w kasie Urzędu 

Gminy Komorniki. 

Ważne: 

Płacąc podatek od nieruchomości, 

rolny, leśny należy dokładnie 

wskazać: 

- dane podatnika (imię i nazwisko / 

firma, ew. adres); 

- za co jest dokonywana wpłata  
(np. podatek od nieruchomości); 

- za jaki okres (np. rok, rata). 

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Podatkowy: 

tel. 61 8 100 637, 61 8 100 633 podatki@komorniki.pl 

http://www.komorniki.pl/
podatki@komorniki.pl

