
Szczegółowa informacja  dotycząca  podatków  i  opłat  lokalnych

Przypominamy, iż na terenie Gminy Brzeszcze została przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów 

z założeniem ewidencji budynków i lokali dotycząca Sołectw: Jawiszowice, Przecieszyn, Skidziń, Wilczkowice, 

Zasole - Operat nr 3025-141/2011 z dnia 21 grudzień 2011 r. - oraz modernizacja ewidencji gruntów 

z założeniem ewidencji budynków i  lokali oraz kontrolą użytków gruntowych dotycząca Miasta Brzeszcze - 

Operat nr 3024-191/2012 z dnia 10 września 2013 r. Modernizację zarządził Starosta Oświęcimski 

na podstawie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i  kartograficzne oraz przepisów rozporządzenia Ministra 

Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

W wyniku przeprowadzonej modernizacji zostały zweryfikowane budynki ze względu na ich powierzchnię

i przeznaczenie, może się okazać również, że inaczej niż dotychczas zostały sklasyfikowane grunty (np. został 

wyłączony grunt z użytku rolnego na tereny mieszkaniowe oznaczone symbolem B, który będzie podlegał 

opodatkowaniu  podatkiem  od  nieruchomości).

Mając na uwadze powyższe zachodzi konieczność by osoby, które do tej pory nie dokonały 

przedmiotowej weryfikacji złożonych dotychczas informacji podatkowych stanowiących podstawę 

do naliczenia corocznego podatku z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i  budynków, zgłosiły się 

do  tutejszego  urzędu.

Bardzo  prosimy  o  dokonywanie  wpłat  na  właściwe  rachunki  bankowe

Rachunek bankowy nr 59 8446 1016 2002 0075 2374 0026 jest właściwy do dokonywania wpłat m.in. z tytułu: 

wieczystego użytkowania gruntu, opłaty za wydanie zaświadczenia, opłaty skarbowej, planistycznej, 

za wynajem lokali i gruntów, dzierżawy gruntów, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty targowej, opłaty 

za reklamę, opłaty za media, opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, dodatek mieszkaniowy, 

darowizny, wpłaty od rodziców dzieci biorących udział w projektach edukacyjnych.

Podatek rolny, leśny i od nieruchomości oraz opłatę za gospodarowanie odpadami należy wpłacać wyłącznie na 

indywidualne numery rachunków bankowych wskazanych w decyzjach i książeczkach opłat.

Ponadto przypominamy o konieczności terminowego regulowania zobowiązań wobec Gminy Brzeszcze 

z  tytułu:

1. Podatku od nieruchomości od osób fizycznych, który płatny jest w terminach do: 15 marca, 15 maja, 

15 września i 15 listopada roku podatkowego.W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł 

podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, tj. 15 marca.

2. Podatku od nieruchomości od osób prawnych, który płatny jest do 15 - go dnia każdego miesiąca 

z wyjątkiem 1 raty płatnej do 31 stycznia danego roku. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 

100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, tj. 31 stycznia.

3. Podatku od środków transportowych, który płatny jest w dwóch ratach w następujących terminach: 

do 15 lutego i do dnia 15 września danego roku podatkowego.

4. Opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego, którą należy wpłacać bez wezwania do dnia 15 stycznia każdego 

roku.

Od dnia 1 stycznia 2019 roku obowiązują nowe wzory deklaracji na podatek od środków transportowych  

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru 

deklaracji na podatek od środków transportowych. Deklaracje są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu  Gminy  w  Brzeszczach.

 Brzeszcze, 29 stycznia 2019 r.

URZĄD GMINY W BRZESZCZACH


	Strona 1

