
WNIOSKI W SPRAWACH ULG
I ZWOLNIEŃ USTAWOWYCH

W PODATKU ROLNYM
– OSOBY FIZYCZNE

FN 04

Miejsce załatwienia
sprawy:

Urząd Gminy Kocmyrzów – Luborzyca
Referat Finansowy
Osoby fizyczne:
Inspektor – Bożena Prowadzisz, Inspektor – Grażyna Tłustowska
I piętro, pokój nr 11
tel. 012-387-14-10 wewn. 14 

Miejsce złożenia 
dokumentów:

Kancelaria ogólna (Dziennik podawczy) – I piętro, hol
Godziny pracy: poniedziałek:           9.00-18.00
                       wtorek-czwartek:     7.00-15.00
                       piątek:                    7.00-14.00

Podstawa prawna: ➢ Art. 12, 13, 13a, 13d ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 z późn. zm.)

➢ Art.  207 ustawy z  dnia  29 sierpnia  1997 r.  Ordynacja podatkowa
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z późniejszymi zmianami).

Wymagane 
dokumenty:

➢ Pisemny wniosek.
➢ Inne na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia 

postępowania podatkowego.

Opłaty: Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(t.j. Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1000  z  późn.  zm.)  nie  podlega  opłacie
skarbowej.

Termin załatwienia
sprawy:

Do 30 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy: Odwołanie  od  decyzji  wnosi  się  do  Samorządowego  Kolegium
Odwoławczego w Krakowie ul.  Lea 10 za pośrednictwem Wójta Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca  w  terminie  14  dni  od  daty  doręczenia  decyzji
stronie.

Uwagi:

Załączniki: Zgodnie z ustawą
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