
 

Urząd Miejski w Strzyżowie 

ul. Przecławczyka 5,   38-100 Strzyżów,  tel.  /0 - 17/ 276 13 54, fax.  /0 - 17/ 276 32 19 
e-mail: gmina@strzyzow.pl,     www.strzyzow.pl 

Godziny otwarcia Urzędu:   poniedziałek: 800 - 1600,   wtorek – piątek:  700 – 1500 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI   NR Fn/07a 

Podstawa prawna 

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze 

zmianami) 

 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r.o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 

613 ze zmianami) 

 Uchwała Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 27 grudnia 2011 r. nr XIV/127/11 w sprawie 

ustalenia stawek podatku od nieruchomości na ta terenie gminy Strzyżów. 

 Uchwała Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 27 listopada 2003 r. nr XIII/96/03 w sprawie 

wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości. 

 Uchwała Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 24 listopada 2011 r. nr XIII/103/11 zmieniająca 

uchwałę nr XIII/96/03  Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie 
wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości 

 Uchwała Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 27 grudnia 2011 r. nr XIV/128/11 w sprawie wzoru 

formularzy informacji i deklaracji podatkowej 

Sposób załatwienia 
sprawy  

 Wydanie decyzji w sprawie naliczenia podatku od nieruchomości dla osób fizycznych 

 Kontrola poprawności złożonej deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych 

Wymagane  
dokumenty  

 Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości - od osób prawnych (DN-1) 

 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dla osób fizycznych (IPN-1) 

(deklaracje dostępne na stronie internetowej urzędu bądź na stanowiskach pracy) 

Opłaty  Nie pobiera się opłat 

Termin załatwienia 
sprawy   

 Osoby prawne składają deklarację podatkową w terminie do 31 stycznia roku podatkowego lub 

w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku lub 
korektę do złożonej deklaracji. 

 Osoby fizyczne składają informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 

dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku lub jego 
wygaśnięcie. 

Tryb odwoławczy  
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem 
Burmistrza Strzyżowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie – osoby fizyczne 

Komórka  
odpowiedzialna  

Referat Finansowo – Budżetowy  

Osoba właściwa do 

załatwienia sprawy 

 Osoby prawne 

I piętro, pok. nr 22, tel. 276 13 54 wew. 52 
 Marta Nizicka - inspektor 

 Osoby fizyczne: 

II piętro, pok. nr 32, tel. 276 13 54 wew. 61 
 Paulina Szlachta – podinspektor (Strzyżów) 
 Agata Warchoł – inspektor (Bonarówka, Glinik Charzewski, Łętownia, Wysoka Strzyżowska) 
 Dorota Kubas – podinspektor (Dobrzechów, Godowa, Żyznów) 
 Barbara Szlachta – podinspektor (Brzeżanka, Gbiska, Glinik Zaborowski, Grodzisko, Tropie, 

Zawadka, Żarnowa) 

Inne informacje  

 Osoby prawne wpłacają obliczony w deklaracji podatek bez wezwania na rachunek urzędu lub 

w kasie w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 
15 każdego miesiąca  

 Osoby fizyczne wpłacają podatek leśny 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 
     lub do rąk sołtysa 

 Kasa Urzędu Miejskiego – parter, pok. nr 2 

 Nr rachunku bankowego  BS Strzyżów 82916800040000039020000010 

Opracował: Marta Nizicka – inspektor – 27.11.2009 r. 

Sprawdził: Władysław Kut -  Skarbnik Gminy – 27.11.2009 r. 
Zatwierdził: Marek Śliwiński – Burmistrz Strzyżowa – 27.11.2009 r. 
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