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Wymiar podatku od nieruchomości – osoby fizyczne

Data
zatwierdzenia
02.10.2013 r.

1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Opodatkowanie nieruchomości osób fizycznych.
2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wypełniona informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 (druk do pobrania w pokoju nr 1
Zespołu ds. Podatków i Opłat Lokalnych oraz na stronie www.prabuty.pl)
Kserokopia aktu notarialnego lub innego dokumentu potwierdzającego nabycie nieruchomości,
umowy dzierżawy, najmu zawartej z gminą lub Skarbem Państwa.
3. ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.
4. OPŁATY
Nie podlega opłacie.
5. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Biuro Obsługi Ludności w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach przy ul. Kwidzyńskiej 2 (poniedziałek
w godzinach 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30)
lub
Zespół ds. Podatków i Opłat Lokalnych pok. 1 ul. Kwidzyńska 4 , 82-550 Prabuty (poniedziałek
w godzinach 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30)
lub
Przesłać pocztą na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
ul. Kwidzyńska 2
82-550 Prabuty
6. OSOBY DO KONTAKTU
Jolanta Smoter – Zespół ds. podatków i opłat lokalnych tel. 55 262-41-66
adres email: podatki@prabuty.pl
7. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
Osoby fizyczne są zobowiązane składać informację w sprawie podatku od nieruchomości w terminie
14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku
podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku. W przypadku
składania korekty informacji należy załączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.
Wydanie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości następuje w terminie jednego
miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych w terminie do dwóch miesięcy.
Jednakże na potrzeby prowadzonego postępowania termin może zostać wydłużony w celu zebrania
dodatkowego materiału dowodowego, czy też przeprowadzenia innych czynności niezbędnych do
prawidłowej oceny sprawy przed wydaniem decyzji.

Podatki płacone są przez osoby fizyczne w wysokości ustalonej decyzją w ratach proporcjonalnych do
czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15
listopada roku podatkowego, na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Prabutach nr: 46 8319
0003 0000 1704 2000 0010.
8. TRYB ODWOŁAWCZY
Stronie przysługuje odwołanie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Adres:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku
ul. Podwale Przedmiejskie 30
80-824 Gdańsk
9. PODSTAWA PRAWNA
ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.
613 ze zm.)
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.)
10. UWAGI
Informacja może zostać podpisana przez pełnomocnika podatnika, który będzie posiadał
pełnomocnictwo do podpisania deklaracji. Złożenie dokumentu stwierdzającego pełnomocnictwo
wraz z deklaracją wiąże się z obowiązkiem zapłaty opłaty skarbowej w kwocie 17,00 zł. Opłata
skarbowa musi zostać uregulowana na dzień składania informacji, na rachunek bankowy w Banku
Spółdzielczym w Prabutach nr: 46 8319 0003 0000 1704 2000 0010.
Imię i Nazwisko, stanowisko
Jolanta Smoter Inspektor ds. wymiaru podatków
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