
KARTA USŁUG Nr 08/FN
Urząd Miejski w Białej

ul. Rynek 10, 48-210 Biała
tel. 77 4388531, fax 77 4387679,

www.biala.gmina.pl, www.bip.biala.gmina.pl

Nazwa usługi: ULGA   Z  TYTUŁU  KUPNA  GRUNTU
Miejsce 
załatwienia 
sprawy:

Referat  Finansowy
Ewa Hamerla – inspektor ds. podatków
Ingrid Puchala – inspektor ds. podatków
Pokój nr 15, II piętro, tel. 077 4338 538
godziny pracy: poniedziałek – piątek 730 – 1530

Wymagane 
dokumenty:

Wniosek o udzielenie  zwolnienia  i  ulgi  w podatku rolnym z  tytułu kupna
gruntu.  Podanie  może  być  sporządzone  samodzielnie  albo  na formularzu
dostępnym w Referacie Finansowym (II piętro, pok. nr 15) lub w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej.
Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktu notarialnego.

Opłaty: Nie podlega opłacie.

Termin 
załatwienia 
sprawy:

Tryb ustawowy przewiduje termin wydania decyzji bez zbędnej zwłoki, nie
później niż do 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych termin
ten może zostać przedłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie
zawiadomiony na piśmie.
Decyzję  można  odebrać  osobiście  (II  piętro,  pokój  nr  15),   bądź  zostanie
przesłana do Wnioskodawcy  listem poleconym.

Tryb odwoławczy: Od  decyzji  przysługuje  odwołanie  do  Samorządowego  Kolegium
Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Białej w terminie 14
dni  od  daty  otrzymania  decyzji.  Odwołanie  należy  składać  w  Referacie
Finansowym (II piętro, pokój nr 15) lub w Sekretariacie (I piętro, pok. nr 13). 

Podstawa 
prawna:

-  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (tekst jednolity:
Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zmianami),
- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2013 r., poz. 1381 ze zmianami), 
-  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie  skarbowej  (tekst  jednolity:
Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 ze zmianami).

Informacje 
dodatkowe:

Zgłoszenie sprawy kończy się wydaniem decyzji.
W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych,
nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii
prostej,  lub  jego małżonkiem,  pasierbem,  zięciem lub  synową sprzedawcy
gruntów.  Zwolnienia  z  tyt.  kupna  stosuje  się  przy  zakupie  gruntów   do
powierzchni nieprzekraczającej 100 ha.

UWAGA! Aktualność kart jest sprawdzana co 6 m- cy

Opracowała: Ewa Hamerla, dnia: 14.01.2014 r.
Sprawdziła: Klaudia Kopczyk – Kierownik Referatu Finansowego, dnia: 16.01.2014 r.
Zatwierdziła: Grażyna Biały – Sekretarz Gminy, dnia: 20.01.2014 r.

http://www.biala.gmina.pl/
http://www.bip.biala.gmina.pl/

