PODATKI - WYMIAR
Terminy płatności podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w 2021 roku dla osób
fizycznych: 15 marca, 17 maja, 15 września, 15 listopada.
Jeżeli wysokość zobowiązania nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w
terminie do 15 marca roku podatkowego.
Wpłat podatków można dokonywać u sołtysa, w kasie Urzędu Gminy Łuków
w godz. 7:30–14:30 lub na rachunek bankowy:
BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁUKOWIE
47 9204 0001 0021 3976 2000 0010
Terminy składania deklaracji podatkowych:
• 15 stycznia – upływa termin składania deklaracji na podatek rolny i podatek leśny,
• 31 stycznia – upływa termin składania deklaracji na podatek od nieruchomości dla
osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości
prawnej, jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także
jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
Osoby fizyczne składają deklaracje na podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz opłacają
podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne, jeżeli nieruchomości (grunty, lasy)
stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych.
Podatnicy zobowiązani są wpłacać obliczony w deklaracji podatek – bez wezwania – na
rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku
podatkowego, w terminie do dnia 15-go każdego miesiąca, a podatek od nieruchomości za
styczeń do dnia 31 stycznia.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2021 roku na terenie Gminy Łuków nie
uległy zmianie.
•
•
•

Uchwała Nr XV/112/2015 Rady Gminy Łuków z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie
Gminy Łuków
Uchwała Nr V/39/2015 Rady Gminy Łuków z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie
wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem
nowych inwestycji
Uchwała Nr XV/113/2015 Rady Gminy Łuków z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie
wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łuków

PODATEK ROLNY
Stawka podatku rolnego na 2021 rok wynosi:
• od 1 ha przeliczeniowego gruntów
• od 1 ha gruntów
•
•

100,00 zł
200,00 zł

Uchwała Nr XXX/214/2020 Rady Gminy Łuków z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na
2021 r.
Uchwała Nr XIX/100/04 Rady Gminy Łuków z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie
wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego

PODATEK LEŚNY
Stawka podatku leśnego na 2021 rok wynosi 43,3048 zł
(wartość pieniężna 0,22 m3 ceny drewna)
Stawka podatku leśnego obowiązująca na terenie Gminy Łuków w 2021 roku została
obliczona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie
średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez
Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku z dnia 20 października 2020 r.
(M.P. z 2020 r. poz. 983).
•

Uchwała Nr II/15/2014 Rady Gminy Łuków z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie
wprowadzenia zwolnień od podatku leśnego

Obowiązujące wzory deklaracji i informacji podatkowych
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości,
ZDN-1 załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach
opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
ZDN-2 załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach
opodatkowania zwolnionych z opodatkowania,
IN-1 informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
ZIN-1 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane
o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
ZIN-2 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane
o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania,
ZIN-3 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane
pozostałych podatników,
DR-1 deklaracja na podatek rolny,
ZDR-1 załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania
podlegających opodatkowaniu,
ZDR-2 załącznik do deklaracji na podatek rolny- dane o przedmiotach opodatkowania
zwolnionych z opodatkowania,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IR-1 informacja o gruntach,
ZIR-1 załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania
podlegających opodatkowaniu,
ZIR-2 załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania
zwolnionych z opodatkowania,
ZIR-3 załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników,
DL-1 deklaracja na podatek leśny,
ZDL-1 załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania
podlegających opodatkowaniu,
ZDL-2 załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania
zwolnionych z opodatkowania,
IL-1 informacja o lasach,
ZIL-1 załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania
podlegających opodatkowaniu,
ZIL-2 załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania
zwolnionych z opodatkowania,
ZIL-3 załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Termin składania deklaracji na podatek od środków transportowych na rok 2021 upływa
15 lutego.
Termin płatności I raty podatku od środków transportowych
- 15 lutego
Termin płatności II raty podatku od środków transportowych
- 15 września

Wpłat podatku można dokonywać w kasie Urzędu Gminy Łuków w godz. 7:30–14:30 lub na
rachunek bankowy:
BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁUKOWIE
47 9204 0001 0021 3976 2000 0010
Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2021 roku na terenie Gminy
Łuków nie uległy zmianie.
•

Uchwała Nr XV/115.2015 Rady Gminy Łuków z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie
określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Obowiązujące wzory deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 oraz
załącznika DT-1A
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/
•

Uchwała Nr XLIX/334/2013 Rady Gminy Łuków z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie
wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych

