
 

 

 
 

Urząd Gminy  
w Mielcu 

 

Urząd Gminy w Mielcu 
ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec, 

Referat Budżetu i Finansów 
pokój nr 5 

tel.: 017 7745645; 017 7745632 
NIP: 817-10-67-937, REGON:000538805 

Konto: Gmina Mielec 
Podkarpacki Bank Spółdzielczy 

Nr konta 40 8642 1168 2016 6808 8415 0001 

Numer  
karty: 
BF-1 

  
 

KARTA USŁUGI Numer edycji: 4 

PODATEK ROLNY, OD NIERUCHOMOŚCI, LEŚNY OD OSÓB 
FIZYCZNYCH 

 

Organy: 

Organ właściwy: Wójt Gminy Mielec 
Stanowisko odpowiedzialne: Małgorzata Kusek- Inspektor ds. 
podatkowych, Marzena Krempa – Inspektor ds. podatkowych 
 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1892 ze zmianami )           
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.  poz. 1785 ze 
zmianami) 
Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1821) 

Wymagane 
dokumenty: 

Informacja na podatek rolny IR-1 
Informacja na podatek od nieruchomości IN-1 
Informacja na podatek leśny – IL-1 

Formularz do 
pobrania 

Informacja na podatek rolny IR-1 
Informacja na podatek od nieruchomości IN-1 
Informacja na podatek leśny IL-1 

Termin załatwienia 
sprawy: 

Złożenie informacji w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia 
okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie 
obowiązku podatkowego . 

Opłaty: Zwolnione z opłaty skarbowej 

Tryb odwoławczy: Nie przysługuje 

Uwagi: 

Złożenie informacji w zakresie podatku rolnego, od nieruchomości i podatku 
leśnego dotyczy osób fizycznych będących: właścicielami gruntów, 
samoistnymi posiadaczami , użytkownikami wieczystymi oraz posiadaczami 
gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 
terytorialnego wynikających z zwartej umowy. 

 
Opracował(a): Małgorzata Kusek - Inspektor 
Zatwierdził(a): Bożena Mazur – Sekretarz Gminy 

 

Data opracowania: 19.04.2018          

http://gminamielec.bip.hsi.pl/usr_files/_/Karty%20Uslug/BF/ir_1.doc
http://gminamielec.bip.hsi.pl/usr_files/_/Karty%20Uslug/BF/in_1.doc
http://gminamielec.bip.hsi.pl/usr_files/_/Karty%20Uslug/BF/il_1.doc


 

 

 
 

Urząd Gminy  
w Mielcu 

 

Urząd Gminy w Mielcu 
ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec, 

Referat Budżetu i Finansów 
pokój nr 5 

tel.: 017 7745645; 017 7745632 
NIP: 817-10-67-937, REGON:000538805 

Konto: Gmina Mielec  
Podkarpacki Bank Spółdzielczy 

Nr konta 40 8642 1168 2016 6808 8415 0001 

Numer  
karty: 
BF-2 

KARTA USŁUGI 
Numer edycji: 4 

PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH 
 

Organy: 
Organ właściwy: Wójt Gminy Mielec 
Stanowisko odpowiedzialne: Marzena Krempa - Inspektor ds. 
podatkowych, Maria Kędzior - Inspektor ds. podatkowych. 

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. 
U. z 2017r., poz. 1892 ze zmianami) 

Wymagane 
dokumenty: 

Deklaracja na podatek rolny DR-1 

Formularz do 
pobrania 

Deklaracja na podatek rolny DR-1 

Termin załatwienia 
sprawy: 

Złożenie deklaracji do 15 stycznia danego roku podatkowego, 
korekty deklaracji w ciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia. 

Opłaty: Zwolnione z opłaty skarbowej 

Tryb odwoławczy: Nie przysługuje 

Uwagi: 

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym 
spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami gruntów, z zastrzeżeniem ust. 
2; posiadaczami samoistnymi gruntów; użytkownikami wieczystymi gruntów; posiadaczami 
gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli 
posiadanie: a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia 
Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego albo b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów 
wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów 
Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych. 
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. 
Obowiązek składania deklaracji dotyczy: osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym 
spółek, nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa, a także jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych. Jeżeli grunty 
stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, 
jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej – osoby fizyczne 
składają deklaracje na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby 
prawne. 

 
Opracował(a): Marzena Krempa – Inspektor, Maria Kędzior - Inspektor 
Zatwierdził(a): Bożena Mazur– Sekretarz Gminy 

 

Data opracowania: 19.04.2018r.           

http://gminamielec.bip.hsi.pl/usr_files/_/Karty%20Uslug/BF/dr_1.doc


         
  

  
  

Urząd Gminy  
w Mielcu  

  

Urząd Gminy w Mielcu ul. 
Głowackiego 5, 39-300 Mielec, 

Referat Budżetu i Finansów pokój 
nr 5  

tel.: 017 7745645  
NIP: 817-10-67-937, REGON:000538805  

Konto: Gmina Mielec  
Podkarpacki Bank Spółdzielczy   

Nr konta 40 8642 1168 2016 6808 8415 0001  

Numer  
karty:  

  
BF-3  

KARTA USŁUGI  Numer edycji:3  

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH  

  

Organy:  
Organ właściwy: Wójt Gminy Mielec  
Stanowisko odpowiedzialne: Maria Kędzior - Inspektor ds. podatkowych  
  

Podstawa prawna:  
Art.3.ust.1 i ust.2, Art. 6 ust. 9 pkt. 1 i 2 i ust.11 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017r., 
poz. 1785 )  

Wymagane 
dokumenty:  Deklaracja DN-1  wraz z załącznikiem do deklaracji DN-1  

Formularz do 
pobrania  Deklaracja DN-1  

Termin załatwienia 
sprawy:  

Złożenie deklaracji do 31 stycznia danego roku podatkowego, korekty 
deklaracji (pisemne uzasadnienie przyczyny korekty)  w ciągu 14 dni od 
zaistnienia zdarzenia   

Opłaty:  Zwolnione z opłaty skarbowej  
Tryb odwoławczy:  Nie przysługuje  

Uwagi:  

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, 
jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej 
będące: właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z 
zastrzeżeniem ust.3,posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów 
budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami 
nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, 
stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 
terytorialnego.   
Obowiązek składania deklaracji dotyczy: osób prawnych, jednostek 
organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek 
organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, jednostek 
organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, a 
także dotyczy osób fizycznych, jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany 
stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz 
osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób 
tworzących wspólnotę mieszkaniową  

  
Opracował(a):  Maria Kędzior - Inspektor  
Zatwierdził(a):  Bożena Mazur – Sekretarz Gminy  

Data opracowania: 05.10.2017r.                   
 



 

  
  

Urząd Gminy  
w Mielcu  

  

Urząd Gminy w Mielcu ul. 
Głowackiego 5, 39-300 Mielec, 

Referat Budżetu i Finansów pokój 
nr 5  

tel.: 017 7745645  
NIP: 817-10-67-937, REGON:000538805  

Konto: Gmina Mielec   
Podkarpacki Bank Spółdzielczy   

Nr konta 40 8642 1168 2016 6808 8415 0001  

Numer  
karty:  
BF-4  

  KARTA USŁUGI  Numer edycji: 3  

 PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH    
 

Organy:  
Organ właściwy: Wójt Gminy Mielec  
Stanowisko odpowiedzialne: Maria Kędzior - Inspektor ds.  
podatkowych  

Podstawa prawna:  
Art. 2 ust.1, art. 6 ust. 5 pkt. 1 i 2 i ust. 7- Ustawa z dnia 30 
październik 2002r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. 2017 
 poz. 1821 )  

Wymagane 
dokumenty:  Deklaracja na podatek leśny  DL-1  

Formularz do 
pobrania  Deklaracja na podatek leśny  DL-1  

Termin załatwienia 
sprawy:  

Złożenie deklaracji do 15 stycznia danego roku podatkowego, 
korekty deklaracji w ciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia   

Opłaty:  Zwolnione z opłaty skarbowej  

Tryb odwoławczy:  Nie przysługuje  

Uwagi:  

Podatnikami podatku leśnego, z zastrzeżeniem ust.2, są osoby 
fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki 
nieposiadające osobowości prawnej, będące:   
właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami 
wieczystymi lasów, posiadaczami lasów, stanowiących własność 
Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.  
Obowiązek składania deklaracji dotyczy: osób prawnych, jednostek 
organizacyjnych w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, 
jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, a także jednostek 
organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, dotyczy 
również osób fizycznych jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje 
się w posiadaniu osób fizycznych oraz  osób prawnych, jednostek 
organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej.   
  

Opracował(a):  Maria Kędzior - Inspektor  
Stwierdził(a):  Bożena Mazur- Sekretarz Gminy 

Data opracowania: 05.10.2017r.           



  

 

 
 

Urząd Gminy  
w Mielcu 

 

Urząd Gminy w Mielcu 
ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec, 

Referat Budżetu i Finansów 
pokój nr 5 

tel.: 017 7745645; 017 7745632 
NIP: 817-10-67-937, REGON:000538805 

Konto: Gmina Mielec 
Podkarpacki Bank Spółdzielczy  

Nr konta 40 8642 1168 2016 6808 8415 0001 

Numer  
karty: 
BF-5 

 

KARTA USŁUGI Numer edycji: 4 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH                          
I PRAWNYCH 

 

Organy: 
Organ właściwy: Wójt Gminy Mielec 
Stanowisko odpowiedzialne: Marzena Krempa - Inspektor ds. podatkowych 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1785 ze zmianami), 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie 
wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2015,  poz. 
2025). 

Wymagane 
dokumenty: 

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1, 
Załącznik do deklaracji DT-1. 

Formularz do 
pobrania 

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1, 
Załącznik do deklaracji DT-1 

Termin załatwienia 
sprawy: 

Złożenie deklaracji do 15 lutego danego roku podatkowego jak również w 
terminie 14 dniu od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie 
bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania 
albo siedziby. 

Opłaty: Zwolnione z opłaty skarbowej 

Tryb odwoławczy: Nie przysługuje 

Uwagi: 

1. Obowiązek składania deklaracji na podatek od środków transportowych ciąży na 

osobach fizycznych i prawnych będących właścicielami środków transportowych: 

Samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i 
więcej, 

Ciągników siodłowych i balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
od 3,5 tony i więcej, 

Przyczep i naczep o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu od 7 ton i więcej, 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego. 

Autobusów 
Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości 
prawnej na które środek transportowy jest zarejestrowany. 
2. Wymagane załączniki do deklaracji DT-1 

W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego – uwierzytelnione 
kserokopie umowy kupna-sprzedaży, umowy darowizny, faktury sprzedaży, decyzji ze 
Starostwa Powiatowego o wyrejestrowaniu pojazdu czasowym lub całkowitym, do 
wglądu, dowód rejestracyjny pojazdu, karta pojazdu, świadectwo homologacji. 

 
Opracował(a): Marzena Krempa - Inspektor 
Zatwierdził(a): Bożena Mazur – Sekretarz Gminy 

 

Data opracowania: 19.04.2018r.         

http://gminamielec.bip.hsi.pl/usr_files/_/Karty%20Uslug/BF/dt_1.pdf
http://gminamielec.bip.hsi.pl/usr_files/_/Karty%20Uslug/BF/dt_1_a.pdf


 

 

 
 

Urząd Gminy  
w Mielcu 

 

Urząd Gminy w Mielcu 
ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec, 

Referat Budżetu i Finansów 
pokój nr 5 

tel.: 017 7745645; 017 7745632 
NIP: 817-10-67-937, REGON:000538805 

Konto: Gmina Mielec  
Podkarpacki Bank Spółdzielczy 

Nr konta 40 8642 1168 2016 6808 8415 0001 

Numer  
karty: 

 
BF-6 

KARTA USŁUGI Numer edycji: 4 

ZAŚWIADCZENIA O FIGUROWANIU W EWIDENCJI PODATNIKÓW 

 
 

Organy: 

Organ właściwy: Wójt Gminy Mielec 
Stanowisko odpowiedzialne: Małgorzata Kusek-Inspektor ds. podatkowych, 
Marzena Krempa-Inspektor ds. podatkowych 
Organ odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu 

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U.              
z 2017r., poz. 201 ze zmianami) 

Wymagane 
dokumenty: 

Pisemny wniosek podatnika 
 

Formularz do 
pobrania 

Pobierz wniosek 

Termin załatwienia 
sprawy: 

Ustawowy- do 7 dni 
Przeciętny czas realizacji w tutejszym Urzędzie – bez zbędnej zwłoki, nie 
później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. 

Opłaty: 
Za zaświadczenie opłata skarbowa 17,00 zł z wyjątkiem zwolnień na 
podstawie art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1827 ze zmianami)  

Tryb odwoławczy: 

Odmowa wydania zaświadczenia lub odmowa wydania zaświadczenia o treści 
żądanej przez wnioskodawcę następuje w drodze postanowienia, na które 
przysługuje możliwość złożenia zażalenia do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
postanowienia. 

Uwagi: 

Przy odbiorze zaświadczenia obowiązuje osobiste stawiennictwo 
wnioskodawcy. W przypadku okoliczności uniemożliwiających osobisty odbiór 
zaświadczenia, konieczny jest dokument stwierdzający ustanowienie 
pełnomocnika. 
Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej (z wyjątkiem 
zwolnień) 
Opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17,00 zł.  

 
Opracował(a): Małgorzata Kusek- Inspektor 
Zatwierdził(a): Bożena Mazur – Sekretarz Gminy 

 

Data opracowania: 19.04.2018r.           

http://gminamielec.bip.hsi.pl/usr_files/_/Karty%20Uslug/BF/wniosek_ewidencja_podatnikow.pdf


        
  

  
  

Urząd Gminy  
w Mielcu  

  

Urząd Gminy w Mielcu ul. 
Głowackiego 5, 39-300 Mielec, 

Referat Budżetu i Finansów pokój 
nr 5  

tel.: 017 7745645  
NIP: 817-10-67-937, REGON:000538805  

Konto:  Gmina Mielec  
                             Podkarpacki Bank Spółdzielczy  
                   Nr konta 40 8642 1168 2016 6808 8415 0001  

Numer  
karty:  

  
BF-7  

KARTA USŁUGI  Numer edycji: 3  

ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH  
LUB STWIERDZAJĄCEGO STAN ZALEGŁOŚCI  

  

Organy:  
Organ właściwy: Wójt Gminy Mielec  
Stanowisko odpowiedzialne: Jolanta Bilska – Inspektor ds. podatkowych, Maria  
Kędzior – inspektor ds. podatkowych  
Organ odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu  

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U.   
z 2017 poz. 201 ze zmianami)  

Wymagane 
dokumenty:  

Pisemny wniosek podatnika  
  

Formularz do 
pobrania  

Pobierz wniosek  

Termin załatwienia 
sprawy:  

Ustawowy- do 7 dni  
Przeciętny czas realizacji w tutejszym Urzędzie – bez zbędnej zwłoki, nie później 
jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.  

Opłaty:  
21,00 zł. – opłata skarbowa od każdego egzemplarza zaświadczenia.  
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity z 2016 
poz. 1827 ze zmianami)  

Tryb odwoławczy:  

Odmowa wydania zaświadczenia lub odmowa wydania zaświadczenia o treści 
żądanej przez wnioskodawcę następuje w drodze postanowienia, na które 
przysługuje możliwość złożenia zażalenia do samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
postanowienia.  

Uwagi:  

Przy odbiorze zaświadczenia obowiązuje osobiste stawiennictwo 
wnioskodawcy. W przypadku okoliczności uniemożliwiających osobisty odbiór 
zaświadczenia, konieczny jest dokument stwierdzający ustanowienie 
pełnomocnika (ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz nr dokumentu 
tożsamości osoby umocowanej do odbioru).  
Opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17,00 zł.   
Zaświadczenie może być doręczone poczta , lub pocztą elektroniczną na 
wskazany adres.  

  
Opracował(a):  Jolanta Bilska - Inspektor  
Zatwierdził(a):  Bożena Mazur – Sekretarz Gminy  

                 
Data opracowania: 05.10.2017 r.  
 


