Formularze do pobrania
Ochrona środowiska
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Zgoda właściciela na usunięcie zieleni

Podatki
Podanie o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach
Podanie o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego lub niefigurowania w ewidencji podatników

Informacje podatkowe - osoby fizyczne
Podatek rolny
IR-1
ZIR-1
ZIR-2
ZIR-3

Podatek od nieruchomości
IN-1
ZIN-1
ZIN-2
ZIN-3

Podatek leśny
IL-1
ZIL-1
ZIL-2
ZIL-3

Informacje podatkowe - osoby prawne
Podatek rolny
DR-1
ZDR-1
ZDR-2

Podatek od nieruchomości
DN-1
ZDN-1
ZDN-2

Podatek leśny
DL-1
ZDL-1
ZDL-2

Akcyza
Zwrot podatku akcyzowego
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Gminy Stara Kornica
POKÓJ NR 4 (PODATKI)
w godz. 08:00 - 15:00
Osoby odpowiedzialne:
1. Katarzyna Kiepuszewska podatki@kornica.org
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:
Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury
VAT
w terminie od 01 lutego 2021 r. do 01 marca 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju
napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
w terminie od 02 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu
oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek
przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 30 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

DOKUMENTY
Oświadczenie osoby fizycznej do wniosku
Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku
Wzór wniosku
Oświadczenie dzierżawcy

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Podanie o likwidację punktu sprzedaży napojów alkoholowych

Ewidencja ludności, Dowody osobiste i USC
Ewidencja ludności
wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności

pełnomocnictwo do odbioru zaświadczenia z ewidencji ludności
pełnomocnictwo do zameldowania
wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców lub rejestru PESEL

Dowody osobiste
pełnomocnictwo do zgłoszenia utraty dowodu osobistego

USC
wniosek o wydanie fotokopii aktu stanu cywilnego
wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
pełnomocnictwo do odbioru odpisu aktu stanu cywilnego
zgłoszenie na otrzymanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Gospodarka odpadami
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych

Budownictwo
Numeracja porządkowa
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Planowanie przestrzenne
Wniosek o wypis i wyrys z planu (MPZP)
Wniosek o wypis i wyrys ze studium uikzp
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w MPZP

Gospodarowanie gruntami
Wniosek o podział nieruchomości (wniosek o wydanie opinii o możliwości podziału - ETAP I)
Oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w KW
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział (ETAP II lub procedura jednoetapowa)

Dodana: 23 czerwiec 2020 10:14 Zmodyfikowana: 23 marzec 2021 14:41

