Podatek od nieruchomości, rolny i leśny
Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Finansów i Planowania, pokój 12, tel. 074 810 37 52
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie posiadające osobowości
prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
oraz jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.
Wymagane dokumenty:
1. Deklaracje na podatek od nieruchomości, rolny i leśny sporządzone na
formularzach według wzorów określonych uchwałami Rady Gminy
Ciepłowody
Wzory deklaracji:
Deklaracja na podatek od nieruchomości*
Deklaracja na podatek rolny*
Deklaracja na podatek leśny*
2. Inne dokumenty niezbędne do właściwego rozstrzygnięcia sprawy np. akty
notarialne, umowy dzierżawne, kserokopie ewidencji środków trwałych
grupy I-II potwierdzone za zgodność z oryginałem.
Sposób realizacji:
Określenie wysokości podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na dany rok.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.
U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006r. Nr
136, poz. 969 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200,
poz. 1682).
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Wałbrzychu, ul. Dmowskiego 22, 58-300 Wałbrzych.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Ciepłowody, w terminie

14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie powinno zawierać zarzuty
przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem
odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Osoby fizyczne
Wymagane dokumenty:
1. Informacje w sprawie podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego.
Wzory informacji:
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości*
Informacja w sprawie podatku rolnego*
Informacja w sprawie podatku leśnego*
2. Inne dokumenty niezbędne do właściwego rozstrzygnięcia sprawy np. akty
notarialne, umowy dzierżawne, zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej.
Sposób realizacji:
Wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku na dany rok.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z
2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006r. Nr
136, poz. 969 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.
1682).
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Wałbrzychu, ul. Dmowskiego 22, 58-300 Wałbrzych.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Ciepłowody, w terminie
14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie powinno zawierać zarzuty
przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem
odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

