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Godziny pracy urzędu: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
KARTA USŁUGI NR F.4
Nazwa usługi:
NAKAZ PŁATNICZY NA ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE.
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2020 r., poz.
333), ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.
U. z 2019 r. , poz. 1170 ze zm.), ustawa z dnia 30 października 2002 r. o
podatku leśnym ( Dz. U. z 2019, poz. 888 ), obowiązująca Uchwała Rady
Miejskiej Stronia Śląskiego w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości.

Komórka
odpowiedzialna/
stanowisko:

nazwa komórki: Referat Finansów i Podatków
pok. nr 5
tel. 74/ 811-77-27
e-mail: podatki@stronie.pl
stanowisko: Kierownik Referatu Finansów i Podatków
stanowisko: Inspektor ds. windykacji, podatków i opłat lokalnych.

Załatwienie/wynik
sprawy:

Nakaz płatniczy na łączne zobowiązanie pieniężne.

Wymagane
dokumenty:

• informacja w sprawie podatków od nieruchomości i/lub rolnego i/lub
leśnego jeśli występują co najmniej dwa rodzaje podstawy podatku.
• kserokopie aktu notarialnego,
• zawiadomienie o zmianie w rejestrze gruntów,
• wypis z księgi wieczystej, postanowienie sądu.
• Od 1 lipca 2019 r. zmieniły się zasady składania informacji na podatek
leśny , rolny lub nieruchomości w ramach łącznego zobowiązania
pieniężnego . Nowe formularze należy stosować do podatków, z tytułu
których obowiązek podatkowy powstał po 30 czerwca 2019 r. Formularze,
które wynikają z uchwał Rady Miejskiej Stronia Śl. (dotychczasowe na
stronie: http://bip.stronie.dolnyslask.pl lw zakładce Finanse Gminy
Podatki i opłaty lokalne ), należy nadal stosować do spraw, w których np.
zakup albo sprzedaż nieruchomości miała miejsce przed 1 lipca 2019 r.

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.

Czas załatwienia
sprawy:

• w terminie 1-go miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów,
• w terminie do 2-ch miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Tryb odwoławczy:

Służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Wałbrzychu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem
Burmistrza Stronia Śląskiego.

Inne informacje/
uwagi:

Podatnik ma obowiązek zawiadomić tut. organ podatkowy o wszelkich
zmianach mających wpływ na wysokość opodatkowania w terminie 14 dni od
dnia zaistnienia zmiany.

Formularze do
pobrania:
Data wydania:

Informacje: druki do pobrania z wcześniejszych kart : IL-1, IN-1, IR-1 z zał.
w zależności od rodzaju podatku.
04.09.2020 r.
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