Strona nr 1

Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku

Stron 1

KARTA USŁUG NR: FP-07

Zmiana 2

Nazwa usługi:

ZŁOśENIE PRZEZ OSOBY FIZYCZNE INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU
OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO
Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)
Art. 6a ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z póź. zm.)
Art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:
•

Informacje IPN-1, IPR-1, IDL-1 do pobrania w pokoju nr.20 II piętro

Sposób załatwienia sprawy:
•

ZłoŜenie informacji i korekty informacji przez osoby fizyczne w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

Opłaty:
Nie pobiera się

Przewidywany termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie
Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:


Nazwa: Referat Finansowo - Podatkowy



Osoba właściwa do załatwienia sprawy: mgr Maria Podkalicka - Inspektor w Referacie FP



Nr pokoju: 20- II piętro



Nr tel./fax: tel. (13) 469-21-18 wew. 34, fax (13) 469-23-21



Godziny pracy: 7.00 - 15.00

Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
Uwagi: ZłoŜenie informacji dokonują osoby fizyczne
•

Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych składa się właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od dnia
wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od
nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku.

•

Informacje o gruntach osoby fizyczne składają właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia
okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub o zaistnieniu
zmian polegających na tym, ze grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niŜ
działalność rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z
innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu.

•

Informacje o lasach osoby fizyczne składają organowi podatkowemu, właściwemu za względu na miejsce połoŜenia lasu w terminie
14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym lub o zaistnieniu
zmian polegających na tym, Ŝe las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niŜ działalność leśna lub po
zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa
zmniejszeniu lub zwiększeniu.

Opracował: Celina Derewońko- Kierownik Referatu FP

Zatwierdził: mgr Barbara Brzezińska – Warchoł- Sekretarz Gminy

UWAGA! Aktualność kart jest sprawdzana nie rzadziej niŜ raz na 3 miesiące
Urząd Gminy w Solinie z/s w Polańczyku ul. Wiejska 2 38-610 Polańczyk tel. (13) 4692118 fax. (13) 4692321

www.esolina.pl

