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Wydanie nr 1

URZĄD MIASTA NOWY TARGURZĄD MIASTA NOWY TARG
Wydział Podatków i  Opłat

Nazwa świadczonej 
usługi

Składanie formularzy podatkowych do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i
podatku leśnego przez osoby fizyczne

Opis usługi

Stosownie do treści art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach

lokalnych  (Dz.  U.  2022.,  poz.  1452  z  późn.  zmianami):  „Osoby  fizyczne,  z

zastrzeżeniem ust.  11,  są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu

informację  o  nieruchomościach  i  obiektach  budowlanych,  sporządzoną  na

formularzu  według  ustalonego  wzoru,  w  terminie  14  dni  od  dnia  wystąpienia

okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego

w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia, o którym

mowa w ust. 3”.

Kogo dotyczy Osoby fizyczne w tym przedsiębiorcy

Formularze/wnioski
do pobrania

Formularze obowiązujące od dnia 1 lipca 2019r., do chwili obecnej tj. 2023

1. IN-1  Informacja  o  nieruchomościach  i  obiektach  budowlanych  -  
Ministerstwo Finansów

2. IR-1 Informacja o gruntach - Ministerstwo Finansów  

3. IL-1 Informacja o lasach - Ministerstwo Finansów  

Wersje do pobrania - PDF

1. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - IN-1    
2. Załącznik do informacji: Dane o nieruchomościach - ZIN-1   
3. Załącznik do informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych - ZIN-2   
4. Załącznik  do  informacji:  Dane  pozostałych  podatników  -  ZIN-3    

BROSZURA  DO  FORMULARZA  „INFORMACJA  O
NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH” - IN-
1(1) oraz ZAŁĄCZNIKÓW ZIN-1(1), ZIN-2(1) i ZIN-3(1)

5. Informacja o gruntach - IR-1   
6. Załącznik do informacji o gruntach: Dane o nieruchomościach ZIR-1   
7. Załącznik  do  informacji  o  gruntach:  Dane  o  zwolnieniach  

podatkowych - ZIR-2 
8. Załącznik do informacji o gruntach: Dane pozostałych podatników -  

ZIR-3  
BROSZURA DO FORMULARZA „INFORMACJA O GRUNTACH”
- IR-1(1) oraz ZAŁĄCZNIKÓW ZIR-1(1), ZIR-2(1) i ZIR-3(1)

9. Informacja o lasach - IL-1   
10.Załącznik do informacji o lasach: Dane o nieruchomościach - ZIL-1   

http://www.nowytarg.pl/jb_jzs.php?zm=27
http://www.nowytarg.pl/jb_jzs.php?zm=27
https://www.podatki.gov.pl/media/5047/zil1-01-10.pdf
https://www.podatki.gov.pl/media/5046/il1-01-14.pdf
https://www.podatki.gov.pl/media/5757/mf-broszura-ir-1.pdf
https://www.podatki.gov.pl/media/5757/mf-broszura-ir-1.pdf
https://www.podatki.gov.pl/media/5039/zir3-01-08.pdf
https://www.podatki.gov.pl/media/5039/zir3-01-08.pdf
https://www.podatki.gov.pl/media/5038/zir2-01-08.pdf
https://www.podatki.gov.pl/media/5038/zir2-01-08.pdf
https://www.podatki.gov.pl/media/5037/zir1-01-12.pdf
https://www.podatki.gov.pl/media/5029/ir1-01-18.pdf
https://www.podatki.gov.pl/media/5741/mf-broszura-in-1.pdf
https://www.podatki.gov.pl/media/5741/mf-broszura-in-1.pdf
https://www.podatki.gov.pl/media/5741/mf-broszura-in-1.pdf
https://www.podatki.gov.pl/media/5036/zin3-01-11.pdf
https://www.podatki.gov.pl/media/5035/zin2-01-12.pdf
https://www.podatki.gov.pl/media/5034/zin1-01-16.pdf
https://www.podatki.gov.pl/media/5028/in1-01-23.pdf
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/rozliczenie-podatku-lesnego/il-1-realizacja-obowiazku-podatkowego-w-podatku-lesnym
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/rozliczenie-podatku-rolnego/ir-1-realizacja-obowiazku-podatkowego-w-podatku-rolnym
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/rozliczenie-podatku-od-nieruchomosci/-in-1-realizacja-obowiazku-podatkowego-w-podatku-od-nieruchomosci
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/rozliczenie-podatku-od-nieruchomosci/-in-1-realizacja-obowiazku-podatkowego-w-podatku-od-nieruchomosci


11.Załącznik do informacji o lasach: Dane o zwolnieniach podatkowych-  
ZIL-2 

12.Załącznik do informacji o lasach: Dane pozostałych podatników - ZIL-  
3
BROSZURA DO FORMULARZA „INFORMACJA O LASACH” -
IL-1(1) oraz ZAŁĄCZNIKÓW ZIL-1(1), ZIL-2(1) i ZIL-3(1) 

Formularze obowiązujące od dnia 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2019r.

1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości – IN-1  , wersja edytowalna
IN-1 

2. Załącznik  do  deklaracji  i  informacji:  Dane  o  nieruchomościach-  ZN-  
1/A, wersja edytowalna ZN-1/A 

3. Załącznik do deklaracji  i  informacji:  Dane o zwolnieniach podatkowych -  
ZN- 1/B, wersja edytowalna ZN-1/B

4.  Informacja w sprawie podatku rolnego - IR-1, wersja edytowalna - IR-1 
5. Załącznik  do  deklaracji  i  informacji:  Dane  o  nieruchomościach  ZR-1/A  ,

wersja edytowalna - ZR-1/A 
6. Załącznik do deklaracji informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych – ZR-  

1/B, wersja edytowalna - ZR-1/B

7. Informacja w sprawie podatku leśnego – IL-1  , wersja edytowalna - IL-1 
8. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych –  

ZL-1/A, wersja edytowalna - ZL-1/A 
9. Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych- ZL-  

1/B, wersja edytowalna - ZL-1/B 

Wymagane opłaty, 
forma i miejsce ich 
wnoszenia

Nie podlega opłacie

Jednostka, osoby do
kontaktu

Wydział Podatków i Opłat, Urząd Miasta Nowy Targ

Bożena Tomasik, pok. 016 
Alicja Gryguś, pok. 016
Katarzyna Kilanowicz, pok. 016
Katarzyna Kluś, pok. 013
Izabela Stanczak-Jarząbek, pok. 015 

Miejsce składania 
dokumentów

Wydział  Obsługi  Mieszkańców  i  Przedsiębiorców  Urzędu  Miasta  Nowy  Targ,
ul. Krzywa 1, parter, pokój nr 001.

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek: 7.30 - 16.00
wtorek – czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 15.00

Dokumenty można również składać pocztą tradycyjną na adres urzędu.

Sposób i termin 
załatwienia sprawy

bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie
skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania 

https://www.nowytarg.pl/dok/urm/urm_2017_393_z04_int.pdf
https://www.nowytarg.pl/dok/urm/urm_2017_393_z04.pdf
https://www.nowytarg.pl/dok/urm/urm_2017_393_z04.pdf
https://www.nowytarg.pl/dok/urm/urm_2015_148_z11_int.pdf
https://www.nowytarg.pl/dok/urm/urm_2015_148_z11.pdf
https://www.nowytarg.pl/dok/urm/urm_2015_148_z11.pdf
https://www.nowytarg.pl/dok/urm/urm_2015_148_z09_int.pdf
https://www.nowytarg.pl/dok/urm/urm_2015_148_z09.pdf
https://www.nowytarg.pl/dok/urm/urm_2017_393_z03_int.pdf
https://www.nowytarg.pl/dok/urm/urm_2017_393_z03.pdf
https://www.nowytarg.pl/dok/urm/urm_2017_393_z03.pdf
https://www.nowytarg.pl/dok/urm/urm_2015_148_z07_int.pdf
https://www.nowytarg.pl/dok/urm/urm_2015_148_z07.pdf
https://www.nowytarg.pl/dok/urm/urm_2015_148_z05_int.pdf
https://www.nowytarg.pl/dok/urm/urm_2015_148_z05.pdf
https://www.nowytarg.pl/dok/urm/urm_2017_393_z02_int.pdf
https://www.nowytarg.pl/dok/urm/urm_2017_393_z02.pdf
https://www.nowytarg.pl/dok/urm/urm_2017_393_z02.pdf
https://www.nowytarg.pl/dok/urm/urm_2015_148_z03_int.pdf
https://www.nowytarg.pl/dok/urm/urm_2015_148_z03.pdf
https://www.nowytarg.pl/dok/urm/urm_2015_148_z03.pdf
https://www.nowytarg.pl/dok/urm/urm_2017_393_z01_int.pdf
https://www.nowytarg.pl/dok/urm/urm_2017_393_z01_int.pdf
https://www.nowytarg.pl/dok/urm/urm_2017_393_z01.pdf
https://www.podatki.gov.pl/media/5760/mf-broszura-il-1.pdf
https://www.podatki.gov.pl/media/5760/mf-broszura-il-1.pdf
https://www.podatki.gov.pl/media/5049/zil3-01-05.pdf
https://www.podatki.gov.pl/media/5049/zil3-01-05.pdf
https://www.podatki.gov.pl/media/5048/zil2-01-07.pdf
https://www.podatki.gov.pl/media/5048/zil2-01-07.pdf


Złożenie wniosku 
elektronicznie

poprzez platformę ePUAP, adres skrzynki Urzędu Miasta Nowy Targ (7b6sl73ik2)

Podstawa prawna

• Art. 6 ust. 9 - 11 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia
1991r. (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1452 z późn. zm.) 

• Art. 6a ust. 8 - 10 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst
jednolity Dz. U. 2020., poz. 333 z późn.zm.)

• Art. 6 ust. 5 - 7 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
(tekst jednolity Dz. U. 2019., poz. 888 z późn.zm.) 

• Uchwały nr  XLVII/508/2022  Rady  Miasta  Nowy  Targ  z  dnia  17
października  2022.,  w  sprawie:  określenia  wysokości  stawek  podatku  od
nieruchomości  (Dz. Urzęd. Woj. Mał. z 2022, poz. 6919)

• Rozporządzeniem  Ministra  Finansów  z  dnia  30  maja  2019r.  w  sprawie
wzorów  informacji  o  nieruchomościach  i  obiektach  budowlanych  oraz
deklaracji  na  podatek  od  nieruchomości  (Dz.  U.  2019.1104 z  dnia
14.06.2019r.) 

• Rozporządzeniem  Ministra  Finansów  z  dnia  30  maja  2019r.  w  sprawie
wzorów  informacji  o  gruntach  i  deklaracji  na  podatek  rolny  (Dz.  U.
2019.1105 z dnia 14.06.2019r.) 

• Rozporządzeniem Ministra  Finansów z  dnia  3  czerwca  2019r.  w sprawie
wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. 2019.1126
z dnia 17.06.2019r.) 

Tryb odwoławczy Brak

Stawki podatkowe

Podatek od nieruchomości

Wysokość rocznych stawek podatkowych od podatku od nieruchomości określona
została Uchwałą nr XLVII/508/2022 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 17 października
2022.,  w  sprawie:  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości  (Dz.
Urzęd. Woj. Mał. z 2022, poz. 6919)

      Podatek rolny

Stawki podatku rolnego i leśnego na rok 2023 wynoszą: 

 dla gruntów gospodarstwa rolnego (równowartość pieniężną 2,5 q żyta) – od
1 ha przeliczeniowego – 185,13 zł 

 dla  pozostałych  gruntów  rolnych  podlegających  podatkowi  rolnemu
(równowartość pieniężną 5q żyta) od 1 ha – 370,25 zł

      Podatek leśny

 Stawka podatku leśnego na 2023 rok wynosi  71,10 zł zł od 1 ha użytków
leśnych. 

Uwagi i dodatkowe 
informacje

Obowiązek  złożenia  w/w  informacji  dotyczy  również  podatników
korzystających ze zwolnień ustawowych i  zwolnień zarządzonych przez Radę
Miasta.

Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
należy  wpłacać  na  indywidualny  rachunek  bankowy  wskazany  w  decyzji
ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. 

W celu informacji dotyczącej  podatku od nieruchomości osób fizycznych prosimy
o kontakt:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20190001126
https://www.nowytarg.pl/5
https://www.nowytarg.pl/5
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20190001104
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20190001170


Bożena Tomasik, Katarzyna Kilanowicz  tel. 18 26 11 212
bozena_tomasik@um.nowytarg.pl, katarzyna_kilanowicz@um.nowytarg.pl

Alicja Gryguś tel. 18 26 11 203 
alicja_grygus@um.nowytarg.pl

Katarzyna Kluś tel. 18 26 11 207
katarzyna_klus@um.nowytarg.pl

Izabela Stanczak-Jarząbek tel 18 26 11 258
izabela_stanczakjarzabek@um.nowytarg.pl

Opracował: Katarzyna Kilanowicz

Zatwierdził: mgr Kryj-Mozdyniewicz Barbara – Naczelnik PiO

Obowiązuje od: 01 Styczeń 2023r.

mailto:izabela_stanczakjarzabek@um.nowytarg.pl
mailto:katarzyna_klus@um.nowytarg.pl
mailto:alicja_grygus@um.nowytarg.pl
mailto:katarzyna_kilanowicz@um.nowytarg.pl
mailto:bozena_tomasik@um.nowytarg.pl

