
URZĄD MIASTA Mszana Dolna
Referat Podatków i Opłat

Podatek od nieruchomości osób  fizycznych  
Sprawę załatwia
Referat Podatków i Opłat
przyjmowanie wniosków – I piętro pok. 16 , tel. (0-18) 331–00-59 wew. 202

• Magdalena Grzybacz
Przyjmowanie wniosków:
Poniedziałek – godz. 8.00 – 16.00
Wtorek – Piątek – godz. 7.30 – 15.30
Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzona na formularzu według ustalonego 
wzoru  (IN-1)  złożona  przez  osoby  fizyczne  w  terminie  14  dni  od  dnia  wystąpienia  okoliczności 
uzasadniających powstanie obowiązku w podatku od nieruchomości, względnie sposobu wykorzystania 
nieruchomości  mającego  wpływ  na  wysokość  opodatkowania.  W  przypadku  nabycia  lub  zbycia 
nieruchomości należy okazać do wglądu akt notarialny. 
Forma załatwienia
Decyzja ustalająca wysokość podatku.
Przewidywany termin załatwienia
Wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku w terminie do miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.
Informacje na temat trybu odwoławczego
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za 
pośrednictwem Burmistrza Miasta Mszana Dolna w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 
613 z późn. zm.)

2. Uchwała Nr XIV/99/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie 
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

3. Uchwała Nr XIV/97/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, sposobu ich poboru

4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. 
zm.) 

Dostępność procedury
1.  Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Mszana Dolna.
2.  Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Mszana Dolna. 

Uwagi
Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do 
dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada.
Wpłat z tytułu podatków można dokonywać w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Nr: 67 8808 
0006 0010 0000 0563 0037.


