KARTA INFORMACYJNA
Zgłoszenie do opodatkowania nieruchomości, gruntów rolnych i leśnych
od osób prawnych

Organ właściwy:
Stanowisko odpowiedzialne:
Organ odwoławczy:
Konto:

Wójt Gminy Kurzętnik
Referat Podatków, Opłat i Dział. Gosp.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu
Urząd Gminy Kurzętnik
BANK SPÓŁDZIELCZY BRODNICA
ODDZIAŁ NOWE MIASTO LUBAWSKIE
NR: 05 9484 1121 2003 0090 0983 0002

NIP:

877-147-55-50

Podstawa prawna: art. 6 ustawy z dnia 12. stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.) art. 6a ustawy z dnia 15. listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 617 ze zm.), art. 6 ustawy z dnia 30. października 2002 r. o podatku leśnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 374 ze zm.) oraz art. 207 ustawy z dnia z dnia 29. sierpnia 1997 r. - Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.), Uchwała Nr XIII/125/15 Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 24. listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki
organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe składają odpowiedni druk „Deklaracji: w sprawie: podatku
rolnego lub leśnego” w terminie do 15. stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni
od zaistnienia zmiany, zaś „Deklarację na podatek od nieruchomości” składają w/w jednostki
do dnia 31. stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany

II. OPŁATY:
- brak

III. USTALENIE WYMIARU PODATKU:
Osoby prawne składają deklarację podatkową sporządzoną na odpowiednim formularzu według
ustalonego wzoru i wpłacają wskazany w danej deklaracji podatek bez wezwania organu podatkowego
na konto Urzędu Gminy w Kurzętniku BANK SPÓŁDZIELCZY BRODNICA ODDZIAŁ NOWE MIASTO
LUBAWSKIE NR: 05 9484 1121 2003 0090 0983 0002 w terminach określonych w danej ustawie.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wójt Gminy Kurzętnik, ul. Grunwaldzka 39 13-306 Kurzętnik

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
- nie dotyczy,
- w przypadku niezłożenia deklaracji podatkowej organ podatkowy dokona określenia danego wymiaru
podatku - od decyzji tej będzie służyło odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Elblągu, za pośrednictwem Wójta Gminy Kurzętnik w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
stronie.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów strona zostanie wezwana do ich uzupełnienia
i złożenia w pokoju nr 14.

VII. SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ:
- Referat Podatków, Opłat i Działalności Gospodarczej, Urząd Gminy Kurzętnik, pokój nr 14,
tel. 56 47 48 295 oraz 533 646 282, godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7.30-15:30.

