URZĄD MIASTA w Słupcy
ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca
Tel. (063) 277 27 27, Fax. (063) 277 26 69,

Numer karty:

www.miasto.slupca.pl, www.bip.slupca.pl
e-mail: um@miasto.slupca.pl

FN - 13

czynny pon. - pt. w godz.: 7.30 – 15.30
Biuro Obsługi Klienta czynne w pon. 7.30 – 16.30

KARTA INFORMACYJNA

Wydanie: 2

Zaświadczenie o posiadaniu/nie posiadaniu gospodarstwa rolnego
Zaświadczenie o figurowaniu lub niefigurowaniu w ewidencji podatkowej
nieruchomości
(NAZWA USŁUGI)

JEDNOSTKA
ODPOWIEDZIALNA:

Referat Finansowo – Księgowy, pok.102, wew. 209.
r-podatki@miasto.slupca.pl

PODSTAWA
PRAWNA:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r.,
poz. 749 z późn. zm.)
Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. z 2012r.
poz. 1282)

WYMAGANE
DOKUMENTY:

1.Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu lub nie posiadaniu
gospodarstwa rolnego z podaniem niezbędnych danych osobowych oraz
określeniem celu wydania zaświadczenia
2.Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu lub niefigurowaniu w
ewidencji podatkowej.
3. Dowód zapłaty opłaty skarbowej

OPŁATY:

Opłata skarbowa w wysokości 17 zł.
Opłata uzależniona jest od celu na jaki wydaje się zaświadczenie.
Wyłączenia i zwolnienia z opłaty skarbowej określone zostały w ustawie z
dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r. poz. 1282)

MIEJSCE
SKŁADANIA
WNIOSKÓW:

TERMIN
I SPOSÓB
ZAŁATWIENIA
SPRAWY:

Biuro Obsługi Klienta

Bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia
wniosku.
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TRYB
ODWOŁAWCZY:

INFORMACJE
DODATKOWE:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 7 dni od dnia
doręczenia postanowienia, za pośrednictwem organu, który wydał
decyzję.

Zaświadczenie wydaje się w oparciu o posiadane dokumenty oraz dane z
ewidencji gruntów.
W przypadku, gdy nie jest możliwe wydanie zaświadczenie o żądanej
treści wydawane jest postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.
W przypadku niewniesienia opłaty skarbowej wniosek o wydanie
zaświadczenia pozostawia się bez rozpatrzenia.

ZAŁACZNIKI:

Brak.

Data utworzenia: 22 sierpnia 2011r.
Data ostatniej aktualizacji: 28.01.2014r.
Weryfikujący: Agnieszka Górna, Natalia Strzelczyk
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