
I N F O R M A C J A

Na  terenie  miasta  Kalisza  w  2020  r.  będą  obowiązywać  następujące  uchwały

podatkowe:

� uchwała Nr XVII/291/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego

z 2019 r. poz. 10697), 

� uchwała Nr XLVI/628/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie

zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r. poz.

2833), 

� uchwała Nr XLVI/629/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie

zwolnienia od podatku od nieruchomości  nowo nabytych gruntów lub ich części  oraz

nowo  wybudowanych  lub  nowo  nabytych  budynków  lub  ich  części  (Dz.  Urz.  Woj.

Wielkopolskiego z 2014 r. poz. 2834), 

� uchwała Nr XLVI/630/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie

zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których utworzono

nowe miejsca pracy (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r. poz. 2835), 

� uchwała  Nr  XV/173/2015  Rady  Miejskiej  Kalisza  z  dnia  29  października  2015  r.

w  sprawie  zwolnienia  od  podatku  od  nieruchomości  w  związku  z  likwidacją  barier

architektonicznych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 6374), 

� uchwała Nr XVII/292/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie

zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla

przedsiębiorców realizujących inwestycje początkowe (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z

2019 r. poz. 10698), 

� uchwała Nr XVII/305/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie

zwolnienia  od  podatku  od  nieruchomości  budynków lub  ich  części,  podłączonych  do

instalacji  fotowoltaicznej,  kolektora  słonecznego,  pompy  ciepła,  rekuperatora  lub

gruntowego wymiennika ciepła (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 10701), 

� uchwała Nr XVI/193/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie

podatku  od  środków transportowych  (Dz.  Urz.  Woj.  Wielkopolskiego  z  2015 r.  poz.

7307),

� uchwała Nr XLVI/604/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie

opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 8236),

� uchwała  Nr  LIII/715/2018  Rady  Miasta  Kalisza  z  dnia  24  maja  2018  r.  zmieniająca

uchwałę w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 4416),

� uchwała Nr XVII/290/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie

obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020 (Dz. Urz. Woj.

Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 10696),

� uchwała Nr XVI/251/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie

trybu i  szczegółowych warunków zwolnienia  od podatku rolnego  użytków rolnych na

których zaprzestano produkcji rolnej (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2007 r. Nr 202,

poz. 4672),

� uchwała  Nr  XV/174/2015  Rady  Miejskiej  Kalisza  z  dnia  29  października  2015  r.

w  sprawie  poboru  w  drodze  inkasa  podatku  rolnego,  zobowiązania  podatkowego

pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych (Dz. Urz.

Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 6484),

� uchwała  Nr  III/26/2018  Rady  Miasta  Kalisza  z  dnia  20  grudnia  2018  r.  zmieniająca

uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, zobowiązania podatkowego



pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych (Dz. Urz.

Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 10448),

� uchwała Nr XI/134/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie

dopuszczenia  zapłaty  kartą  płatniczą  podatków  stanowiących  dochód  budżetu  Miasta

Kalisza  (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r. Nr 224, poz. 3591), 

� uchwała  Nr  VII/40/2015 Rady Miejskiej  Kalisza  z  dnia  12 lutego 2015 r.  w sprawie

wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz

ustalenia stawki takiej opłaty -  tekst jednolity ww. uchwały został ogłoszony w drodze

obwieszczenia Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2016 r. i opublikowany w Dz.

Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 7378),

� uchwała Nr XIII/202/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 8 sierpnia 2019 r.  zmieniająca

uchwałę  w  sprawie   wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami

komunalnymi  oraz  ustalenia  stawki  takiej  opłaty  (Dz.  Urz.  Woj.  Wielkopolskiego

z 2019 r. poz. 7087), 

� uchwała Nr XVII/300/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca

uchwałę  w  sprawie   wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami

komunalnymi  oraz  ustalenia  stawki  takiej  opłaty  (Dz.  Urz.  Woj.  Wielkopolskiego

z 2019 r. poz. 10737),  

� uchwała Nr XXV/307/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie

określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 4018), 

� uchwała Nr XVII/302/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie

określenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami

komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków

komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 10700), 

� uchwała Nr 27/1522/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia

30 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 635).

Ww.  uchwały  są  dostępne  na stronie  internetowej  Biuletynu Informacji  Publicznej

Urzędu Miasta Kalisza www.bip.kalisz.pl     (zakładka: Uchwały i obwieszczenia Rady Miasta).

Jednocześnie informuje się, że w 2020 roku w zakresie:

- podatku od nieruchomości obowiązuje wzór informacji o nieruchomościach i obiektach

budowlanych  oraz  deklaracji  na  podatek  od  nieruchomości,  określony  w  drodze

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104), 

- podatku rolnego obowiązuje wzór informacji  o gruntach i deklaracji na podatek rolny,

określony w drodze Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. (Dz. U.

z 2019 r. poz. 1105), 

- podatku  leśnego  obowiązuje  wzór  informacji  o  lasach  i  deklaracji  na  podatek  leśny,

określony w drodze Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. (Dz. U.

z 2019 r. poz. 1126),

- podatku  od  środków transportowych  obowiązuje  wzór  deklaracji  określony  w  drodze

Rozporządzenia  Ministra  Finansów z  dnia  13 grudnia 2018 r.  (Dz.  U.  z  2018 r.  poz.

2436). 

Ww. informacje i deklaracje należy składać wraz z odpowiednimi załącznikami,

które  stanowią  ich  integralność  część.  Wzory  załączników  są  określone  w  ww.

rozporządzeniach  oraz  dostępne  są  na  stronie  internetowej  Biuletynu  Informacji

Publicznej Urzędu Miasta Kalisza www.bip.kalisz.pl     (zakładka: Pliki do pobrania).



Termin składania deklaracji:

� na podatek od nieruchomości przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki

niemające osobowości prawnej,  do dnia 31 stycznia 2020 r. oraz w terminie 14 dni od

dnia  wystąpienia  okoliczności  uzasadniających  powstanie  lub  wygaśnięcie

obowiązku  podatkowego  lub  od  dnia  zaistnienia  zdarzenia  mającego  wpływ  na

wysokość opodatkowania, 

� na  podatek  rolny  przez  osoby  prawne,  jednostki  organizacyjne,  w  tym  spółki,

nieposiadające osobowości prawnej do dnia 15 stycznia 2020 r. oraz w terminie 14 dni

od  dnia  wystąpienia  okoliczności  uzasadniających  powstanie  lub  wygaśnięcie

obowiązku  podatkowego  lub  od  dnia  zaistnienia  zdarzenia  mającego  wpływ  na

wysokość opodatkowania, 

� na  podatek  leśny  przez  osoby  prawne,  jednostki  organizacyjne,  w  tym  spółki,

nieposiadające osobowości prawnej do dnia 15 stycznia 2020 r. oraz w terminie 14 dni

od  dnia  wystąpienia  okoliczności  uzasadniających  powstanie  lub  wygaśnięcie

obowiązku  podatkowego  lub  od  dnia  zaistnienia  zdarzenia  mającego  wpływ  na

wysokość opodatkowania, 

� na  podatek  od  środków  transportowych  przez  osoby  fizyczne,  osoby  prawne

i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do dnia 15 lutego 2020 r., 

a jeżeli  obowiązek podatkowy powstał  po tym dniu -  w terminie  14 dni od dnia

zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,    

� o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  przez  właścicieli

nieruchomości,  na  której  zamieszkują  mieszkańcy,  w  terminie  14  dni  od  dnia

zamieszkania  na  danej  nieruchomości  pierwszego  mieszkańca,  a  w  przypadku

zmiany  danych  będących  podstawą  ustalenia  wysokości  należnej  opłaty  za

gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  w  terminie  do  10  dnia  miesiąca

następującego po miesiącu, w którym  nastąpiła zmiana; opłatę za gospodarowanie

odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym

nastąpiła zmiana. 

Termin składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji

o gruntach, informacji o lasach przez osoby fizyczne:

� w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo

wygaśnięcie  obowiązku podatkowego  lub  od  dnia  zaistnienia  zdarzenia  mającego

wpływ na wysokość opodatkowania.  

Osoby  fizyczne  są  obowiązane  do  składania  informacji  o  nieruchomościach  i  obiektach

budowlanych,  o  gruntach,  o  lasach.  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, osoby fizyczne

składają  deklarację  na  podatek  od  nieruchomości  oraz  opłacają  podatek  na  zasadach

obowiązujących osoby prawne.

Obowiązek składania deklaracji i informacji dotyczy również podatników korzystających ze

zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

Wpłat podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od

środków transportowych  należy dokonywać:



- na indywidualny numer rachunku bankowego lub na rachunek Urzędu Miasta Kalisza

przeznaczony do gromadzenia dochodów z tytułu podatków i opłat w PKO BP SA 

    nr 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440

lub w kasach Urzędu Miasta Kalisza - Biuro Obsługi Interesantów, ul. Tadeusza Kościuszki

1a i Ratusz, Główny Rynek 20 

- w terminie:

� do dnia 15 każdego miesiąca 2020 r., a za styczeń do dnia 31 stycznia 2020 r. (podatek od

nieruchomości  -  osoby  prawne,  jednostki  organizacyjne  oraz  spółki  nieposiadające

osobowości  prawnej)  -  w  ratach  proporcjonalnych  do  czasu  trwania  obowiązku

podatkowego,

� do  dnia  15  każdego  miesiąca  2020  r.  (podatek  leśny  -  osoby  prawne,  jednostki

organizacyjne,  w  tym  spółki,  nieposiadające  osobowości  prawnej)  -  w  ratach

proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego,

� do dnia 15 marca,  15 maja,  15 września  i  15 listopada  2020 r.  (podatek rolny osoby

fizyczne  i  osoby  prawne,  jednostki  organizacyjne,  w  tym  spółki,  nieposiadające

osobowości  prawnej)  -  w  ratach  proporcjonalnych  do  czasu  trwania  obowiązku

podatkowego, 

� do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada 2020 r. (podatek od nieruchomości

i podatek leśny - osoby fizyczne) - w ratach określonych w decyzji ustalającej podatek na

2020 r.,  

� do dnia 15 lutego i do dnia 15 września 2020 r. (podatek od środków transportowych) -

w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego.

W przypadku gdy kwota podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

nie  przekracza  kwoty  100  zł,  podatek  jest  płatny  jednorazowo  w terminie  płatności

pierwszej raty.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać:

- na indywidualny numer rachunku bankowego  lub na rachunek Urzędu

Miasta  Kalisza  przeznaczony  do  gromadzenia  opłat  za  gospodarowanie  odpadami

komunalnymi w PKO BP SA nr 03 1020 2212 0000 5202 0387 5515 

lub w kasach Urzędu Miasta Kalisza - Biuro Obsługi Interesantów, ul. Tadeusza Kościuszki

1a i Ratusz, Główny Rynek 20 - w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca za dany

miesiąc.

Deklaracje i informacje - po ich uprzednim wypełnieniu należy przesłać na adres:

Urząd Miasta Kalisza - Wydział Finansowy, ul. Tadeusza Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz

lub  złożyć  w  Urzędzie  Miasta  Kalisza  -  Biuro  Obsługi  Interesantów,  ul.  Tadeusza

Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz (stanowisko nr 26 lub 27). 


