
 

 

Podatki – dlaczego płacimy? 
  

Podatek od nieruchomości w Polsce jest podatkiem lokalnym, pobieranym przez 

samorządy gminne i stanowi ważne 

źródło finansowania zadań gminy. To 

w dużej mierze dzięki środkom 

finansowym pochodzącym z podatków 

możliwe jest zaspakajanie potrzeb 

mieszkańców, prowadzenie działań 

inwestycyjnych. 
 

Podatek od nieruchomości 
- osoba fizyczna 
 

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. 

Podatnikami podatku od nieruchomości są między innymi osoby fizyczne, 

będące: 

1)  właścicielami;  

2) posiadaczami samoistnymi (tzn. nie jesteśmy właścicielami, ale korzystamy            

z nieruchomości w taki sposób, jakby przysługiwało nam prawo własności); 

3) użytkownikami wieczystymi; 

4) posiadaczami (np. dzierżawa lub wynajem od Skarbu Państwa lub Gminy) 

nieruchomości lub obiektów budowlanych. 

W celu zgłoszenia nieruchomości lub obiektów budowlanych do opodatkowania 

należy wypełnić druk INRL-1, tj. informację w sprawie podatku od nieruchomości, 

rolnego i leśnego (druk dostępny jest w Urzędzie Gminy Komorniki w Referacie 

Podatkowym lub w na www.komorniki.pl w  zakładce druki do pobrania/Referat 

podatkowy). Następnie należy go złożyć w Urzędzie lub wysłać pocztą.  

Informator podatnika 
   Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne 
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Informację składa się w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności 

uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego np.:  

- kupno, sprzedaż, darowizna nieruchomości;  

- wybudowanie domu; 

- zajęcie nieruchomości na działalność gospodarczą. 
 

1. Kupno działki 
  

Działka została zakupiona na podstawie aktu 

notarialnego - fakt ten należy zgłosić do Urzędu 

Gminy Komorniki w ciągu 14 dni. Na podstawie 

złożonej informacji w ciągu miesiąca zostaje 

wystawiona decyzja ustalająca należny podatek      

od nieruchomości proporcjonalnie do liczby miesięcy 

w danym roku. Obowiązek podatkowy powstaje        

w tym przypadku od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym została 

dokonana transakcja.  

Ważne: każdy grunt jest odpowiednio oznaczony w Ewidencji Gruntów i Budynków, 

prowadzonej przez właściwe Starostwo Powiatowe i na jej podstawie naliczany jest 

podatek -  może to być podatek od nieruchomości, rolny lub leśny. 

  

2. Wybudowanie budynku 
  

Osoby fizyczne są zobowiązane zgłosić nowy budynek do Urzędu Gminy Komorniki 

w ciągu 14 dni od momentu zakończenia budowy lub rozpoczęcia użytkowania 

tego budynku/rozbudowanej części budynku (np. dom, garaż, budynek 

gospodarczy).  

Zgłaszając budynek do opodatkowania należy 
podać 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. 

Nowy budynek zostanie uwzględniony w decyzji podatkowej w przyszłym roku 
kalendarzowym, gdyż obowiązek podatkowy powstaje dopiero od 1 stycznia roku 
następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym 
rozpoczęto użytkowanie budynku. 



 

 

3. Kupno mieszkania 
  

W przypadku lokali mieszkalnych, stanowiących odrębny przedmiot własności, 

podatnikami są ich właściciele. Dotyczy to mieszkań kupionych na rynku wtórnym,   

od dewelopera lub wykupionych od gminy. Podatek od nieruchomości płacimy         

od powierzchni danego mieszkania i przynależnych mu pomieszczeń (np. piwnica). 

Ponadto właściciele lokali mieszkalnych są zobowiązani płacić podatek naliczony     

od gruntu oraz części wspólnych w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym 

wynikającym ze stosunku powierzchni 

użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej 

całego budynku. 

W tym przypadku również trzeba zgłosić lokal 

mieszkalny do opodatkowania w ciągu 14 dni, 

a obowiązek podatkowy powstaje                     

od pierwszego dnia miesiąca następującego  

po miesiącu, w którym został podpisany         

akt notarialny. 

  

4. Zajęcie nieruchomości na działalność gospodarczą 
  

Gdy osoba fizyczna zajmuje budynek, grunt lub budowle na działalność 

gospodarczą jest zobowiązana poinformować o tym fakcie odpowiedni Organ 

podatkowy (tutaj Wójta Gminy Komorniki) w ciągu 14 dni od jego zaistnienia. 

Nieruchomości te zostaną objęte wyższą stawką podatku od nieruchomości.            

W przypadku budynków / lokali mieszkalnych uwzględnia się ich powierzchnię 

użytkową, ale zajętą tylko i wyłącznie na działalność gospodarczą- wyższym 

stawkom podlega ta część budynku, gdzie faktycznie jest prowadzona działalność 

gospodarcza, a dla reszty obowiązuje niższa stawka. 

Ważne: w przypadku prowadzenia działalności na nieruchomości dzierżawionej      

lub wynajmowanej od Skarbu Państwa albo Gminy, również należy płacić podatek   

od nieruchomości. 

 5. Współwłasność nieruchomości 
  

Jeżeli co najmniej dwie osoby fizyczne i więcej są współwłaścicielami nieruchomości, 

to jest ona odrębnie opodatkowana. Oznacza to, że współwłaściciele składają 

informację o nieruchomości na druku INRL-1 i na tej podstawie naliczany jest 

podatek. Wobec osób fizycznych jako 

współwłaścicieli podatek jest wymierzany  

w kwocie ogólnej, w jednej decyzji, 

adresowanej do wszystkich podatników. 

Ważne: obowiązek zapłaty obejmuje 

solidarnie wszystkich współwłaścicieli. 



 

Każdy ze współwłaścicieli na podstawie decyzji podatkowej jest zobowiązany          

do zapłaty całej kwoty podatku. Zapłaty mogą dokonać jeden, kilka lub wszyscy 

współwłaściciele tak, aby na konto Urzędu wpłynęła kwota podatku, wynikająca         

z decyzji. 

W przypadku nieruchomości stanowiącej współwłasność osób fizycznych i osób 

prawnych to też stanowi ona odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek 

podatkowy od tej nieruchomości ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. 

Taka współwłasność z osobą prawną powoduje, że osoba fizyczna podlega z mocy 

prawa takim samym obowiązkom, co do złożenia deklaracji na podatek oraz 

opłacania podatku. Polegają one na:  składaniu w terminie do dnia 31 stycznia 

deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzanej        

na druku DN-1 (druk dostępny jest w Urzędzie Gminy Komorniki w Referacie 

Podatkowym lub na www.komorniki.pl w  zakładce druki do pobrania/Referat 

podatkowy) i wpłacaniu obliczonego w deklaracji podatku od nieruchomości w ratach 

miesięcznych do dnia 15 każdego miesiąca ‐ bez wezwania ‐ na rachunek Urzędu 

Gminy Komorniki.  

6. Płatność podatku 
  

Podatek od nieruchomości można uregulować w następujący sposób: 

- przelew lub wpłata na indywidualny rachunek podatnika, wskazany w decyzji 

ustalającej wysokość podatku od nieruchomości, lub na ogólny nr rachunku 

bankowego Urzędu 

PEKAO SA O. Poznań 

39 1240 1747 1111 0000 1848 8975 

- lub wpłata gotówką u sołtysa wsi; 

- lub wpłata gotówką w kasie Urzędu 

Gminy Komorniki. 

 

Ważne: 

Płacąc podatek od nieruchomości 

należy dokładnie wskazać: 

- dane podatnika (imię i nazwisko, 

ew. adres); 

- za co jest dokonywana wpłata (tutaj: 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/
mailto:podatki@komorniki.pl

