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WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY : 

Wydział Finansowy Referat Podatków i Opłat 

Pokój 52, 53 i 57  

tel. wewn.: 251, 247, 207, 224  lub tel. bezpośredni 77 418 26 07 

INFORMACJE: 

Dotyczy: 

1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych, 

2) podatku rolnego od osób fizycznych, 

3) podatku leśnego od osób fizycznych. 

Osoby fizyczne są zobowiązane składać informację o nieruchomościach w terminie 14 dni 

od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku 

podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku. 

Miejsce złożenia wniosku: 

1) Wydział Finansowy Referat Podatków i Opłat:  

a) pokoje 52, 53 (sołectwa Gminy Kluczbork oraz Miasto Kluczbork w zakresie 

podatku rolnego i leśnego),  

b) pokój 57 (Miasto Kluczbork w zakresie podatku od nieruchomości)   

2) Punkt kancelaryjny -   pokój 133  

OPŁATY: 

Brak opłat 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia wszczęcia 

postępowania. 



TRYB ODWOŁAWCZY: 

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kluczborka w terminie 

14 dni od daty doręczenia decyzji. 

PODSTAWA PRAWNA: 

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

z późn.zm.),  

2) Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2016r. 

poz. 716), 

3) Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U z 2016r. poz. 617), 

4) Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U z 2016r. poz. 374). 

WZÓR WNIOSKU: 

1. Załączniki nr 1 i 2 do uchwały Nr XXIX/268/16 Rady Miejskiej w Kluczborku: 

a. Informacja na podatek od nieruchomości IN, 

b. Załącznik do informacji na podatek od nieruchomości IN.D. 

2. Załączniki nr 7, 8, 9 i 13 do uchwały Nr XVIII/139/15 Rady Miejskiej w 

Kluczborku: 

a. Załącznik do informacji na podatek od nieruchomości ZN, 

b. Załącznik do informacji na podatek od nieruchomości ZR, 

c. Załącznik do informacji na podatek od nieruchomości ZL, 

d. Załącznik do informacji na podatek od nieruchomości WSP. 

UWAGI  DODATKOWE: 

W przypadku gdy należna kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny 

jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. 

Jeżeli kwota podatku na dany rok podatkowy nie przekracza określonych na dzień 

1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym 

przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 

oraz z 2015 r. poz. 1830), podatku nie nalicza się. 

Wersja:1 02.01.2017r. KG 

 


