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Podstawa prawna: 
· ustawa z dnia 15.11.1984r.o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 1993r. Nr 94 poz.431 z późn .zm.),  
· uchwała NrX/88/2003 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 12.12.2003r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 

żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003r. przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 
obszarze miasta i gminy Koźmin Wlkp. na rok podatkowy 2004. 

 
I. WYMAGANE DOKUMENTY 
   - informacja w sprawie podatku rolnego – IR – 1 (F-PiK - 01/01) 
 
II. OPŁATY 

Nie pobiera się. 
                    

III. TERMIN ODPOWIEDZI 
      Do 1 miesiąca po otrzymaniu zmiany geodezyjnej ze Starostwa Powiatowego 
 
IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ 
      Stanowiska ds. podatków i opłat – pokoje nr 1 i 2, tel. 7219-335,  7219-329 
 
V. SPOSÓB POSTEPOWANIA 

1) W przypadku powstania obowiązku podatkowego (kupno gospodarstwa rolnego), wygaśnięcia 
obowiązku podatkowego (sprzedaż gospodarstwa) lub zaistnienia zmian (zmniejszenie lub zwiększenie 
powierzchni gruntów, zajęcie gruntów gospodarstwa rolnego na prowadzenie innej działalności 
gospodarczej niż rolnicza, zaprzestania tej działalności i przywrócenie działalności rolniczej) informację 
w sprawie podatku rolnego należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia takiej okoliczności. 
2) Po otrzymaniu ze Starostwa Powiatowego wykazu zmian geodezyjnych, Burmistrz Miasta i Gminy 
Koźmin Wlkp. w drodze decyzji ustala wymiar podatku. 

 
VI. TRYB ODWOŁAWCZY 

Odwołanie od decyzji ustalającej (zmieniającej) wymiar podatku rolnego wnosi się do  Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.  
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (opłata skarbowa za  odwołanie - 5,00 zł).  

 
VII. UWAGI 
     1) Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
     powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.  
     2) Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności  
     uzasadniające ten obowiązek. 
     3) Podatek rolny płatny jest w czterech ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku  
       podatkowego. 
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