
 

 

 
Urząd Gminy Inowłódz 

 

KARTA  USŁUGI Nr RF-05 

Wymiar podatku od nieruchomości – osoby fizyczne 
 

 

Data zatwierdzenia: 
03.07.2020 

Komórka 
organizacyjna: 

               Referat Finansowy                

Tel./e-mail: (44)710-11-53; e-mail: podatki@inowlodz.pl 
I. WYMAGANE DOKUMENTY 

1.Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN – 1, 
2.Załącznik ZIN-1 – Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych- Dane                          
o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu. 
3.Załącznik ZIN-2 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych- Dane                         
o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania. 
4.Załącznik ZIN-3 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych- Dane pozostałych 
podatników. 
Osoby fizyczne są zobowiązane składać w/w formularze w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności 
mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia 
mającego wpływ na wysokość podatku. 

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 

1.Punkt Obsługi Interesanta, Urząd Gminy Inowłódz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz. 
2.Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami może być przesłana drogą 
elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy Inowłódz na Elektronicznej 
Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP): /7731647317/Skrytka 

III. OPŁATY 

Brak opłat 

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA 

Termin: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 
Sposób:  wydanie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego albo jeżeli wysokość 
zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku 
podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- 
Prawo pocztowe- wydanie decyzji umarzającej postępowanie podatkowe (decyzję pozostawia się w aktach 
sprawy- nie doręcza się jej podatnikowi). 

V. TRYB ODWOŁAWCZY 

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie 
Trybunalskim za pośrednictwem Wójta Gminy Inowłódz w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.   

VI. PODSTAWA PRAWNA 

1.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.). 
2.Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 
ze zm.). 
3.Uchwała Nr XXVIII/161/2016 Rady Gminy Inowłódz z dnia 24 listopada 2016 w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
4.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji                                   
o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. 2019 poz. 
1104). 

VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE) 

Wpłat podatku należy dokonać w terminie/ach wskazanych w decyzji na rachunek bankowy: 
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VIII. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

Stawki podatku od nieruchomości: 
https://bip.inowlodz.pl/zalatwianie-spraw-w-urzedzie-gminy-inowlodz/podatki-i-oplaty-lokalne 
 
Wzór formularza informacji i załączników o nieruchomościach i obiektach budowlanych: 

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ 

XI. PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE 

Urząd Gminy Inowłódz, ul. Spalska 2, - pokój 9; tel. (44) 710-11-53 
Magdalena Karwat-Inspektor ds. wymiaru podatku                                         

 

 STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO 

 OPRACOWAŁ Inspektor Magdalena Karwat 

 ZATWIERDZIŁ Sekretarz Renata Dąbrowicz 
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