
 

Urząd Gminy Nowy Żmigród 
 

ul. Mickiewicza  2, 38-230 Nowy  migród,  tel.. 134482645 , fax. 13 44826375 
 

e-mail:  ugnz@pro.onet.pl ,  www.nowyzmigrod.eu 
Godziny otwarcia Urzędu:   poniedziałek, wtorek, czwartek: 730 – 1530 środa: 730 – 1700

 

piątek: 730 – 1400
 

 

Wydanie zaświadczeń dotyczących podatku 
NR BF/08                      o nieruchomości, rolnego, leśnego oraz 

o wysokości zaległości podatkowych 
 

 
 
 
Podstawa prawna 

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2015 r.  poz. 613 z 
późń. zm.) 

  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 
2013 r. poz. 267 z późń. zm.) 

  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z 
późń. zm.) 

  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty 
skarbowej (Dz. U z 2007 r. Nr 187, poz. 1330) 

Sposób załatwienia 
sprawy 

 

Wydanie zaświadczenia 

Wymagane 
dokumenty 

 

Wniosek zainteresowanego – załącznik do pobrania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opłaty 

Opłata skarbowa: 

  21.00 zł za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości 
(za każde z zaświadczeń opłatę pobiera się osobno) 

  17,00 zł pozostałe zaświadczenia 
(opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Gminy, parter, pok. nr 3 lub na rachunek 

bankowy ING Bank Śląski nr 06 1050 1458 1000 0022 2149 4004) 

  Z  opłaty  skarbowej  zwolnione  są  zaświadczenia  o  wielkości  użytków  rolnych 
gospodarstwa rolnego. 

  Zwolnienie z opłaty skarbowej dla osób które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu 
ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa (art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późń. zm.) 

  Nie podlega opłacie skarbowej: 

  1)      dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia w sprawach: 

  a)     alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia, 
  b)     ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg 

określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych 
odbywających  służbę  zastępczą  oraz  ich  rodzin,  a  także  uprawnień  dla  osób 
niepełnosprawnych i  osób  objętych  przepisami o  szczególnych uprawnieniach dla 
kombatantów, 

  c)     świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów 
o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym, 

  d)     zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę, 

  e)     nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia, 
  f)      załatwianych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r. 

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782, z późn. zm.). 
  2. Jeżeli zaświadczenie, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej zostanie użyte 

w innej sprawie niż wymieniona w ust. 1, wydanie tego zaświadczenia podlega opłacie 
skarbowej. 

Termin załatwienia 
sprawy 

 

Załatwienie sprawy do 7 dni od daty wpłynięcia wniosku 

 
Tryb odwoławczy 

stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenie na postanowienie o odmowie wydania 
zaświadczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem 
tutejszego organu w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji 

Komórka 
odpowiedzialna 

 

Referat Budżetu i Finansów 

 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy 

inspektor mgr Małgorzata Marciniec 

podinspektor mgr Maria Ciomcia 
inspektor Basista Mieczysława 

 

 
Inne informacje 

W  przypadku  braku  kompletu  wymaganych  dokumentów  wnioskodawca  zostanie 

wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu Gminy. 
W sytuacjach przewidzianych ustawą o opłacie skarbowej zaświadczenia nie podlegają 

opłacie lub są od niej zwolnione. 

Opracował: Małgorzata Marciniec – inspektor – 06.07.2015r.  

Sprawdził: Krystyna Szajnicka – Skarbnik Gminy – 06.07.2015r. 
Zatwierdził: Grzegorz Bara – Wójt Gminy Nowy Żmigród – 06.07.2015r. 
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