WYMIAR PODATKU OD NIERUCHOMOSCI, PODATKU ROLNEGO I PODATKU
LEŚNEGO - osoby fizyczne
Miejsce załatwiania sprawy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych – I piętro,
pok.133- z terenu wsi Jadowniki, Jasień, Poręba Spytkowska, Sterkowiec, Szczepanów
Wokowice tel. (014) 68 63 100 wew. 161
pok. 135- z terenu wsi: Bucze, Mokrzyska, Okocim tel. (014) 68 63 100 wew. 135
pok. 136 - z terenu miasta Brzeska tel. (014) 68 63 100 wew. 163
Godziny pracy
poniedziałek – piątek 7.30-15.30
Podstawa prawna
ustawa z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym / tekst jednolity: Dz. U. z 2017r, poz.1892
z p. zm./, ustawa z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity:
Dz. U. z 2018r, poz. 1445 z p. zm./, ustawa z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym
/tekst jednolity: Dz. U. z 2017r, poz. 1821 z p. zm./
Wymagane dokumenty
1. Wypełniony druk „IN-Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach
oraz lasach osób fizycznych” obowiązujący na terenie Gminy Brzesko.
2. W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do
reprezentowania wnioskodawcy wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej.
Opłaty
Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub
prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17,00 zł ( z wyłączeniem pełnomocnictwa
udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawca jest
podmiot zwolniony od opłaty skarbowej). Wpłaty opłaty skarbowej należy dokonać na
rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzesku w Krakowskim Banku Spółdzielczym
O/Szczurowa nr 72 85910007 0100 0902 1786 0004.
Procedury postępowania.
Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć organowi podatkowemu w/w „ Informację(...)” w
terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie
obowiązku podatkowego. Na podstawie przedłożonej „ Informacji” organ podatkowy ustala w
drodze decyzji administracyjnej wysokość oraz terminy płatności należnego podatku.
Termin załatwienia sprawy.
W terminie 1 miesiąca, sprawy szczególnie skomplikowane w terminie 2 miesięcy.
Tryb odwoławczy
Od wydanej decyzji w sprawie ustalenia wysokości należnego podatku służy odwołanie do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie ul. Bema 17 w terminie 14 dni od
dnia jej doręczenia, składane za pośrednictwem Burmistrza Brzeska.

Wersja 4.

