
ZARZĄDZENIE NR OK.0050.9.2012 

Wójta Gminy Siennica  

z dnia   22 marca 2012r 

w sprawie: przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników z terenu Gminy Siennica                 

w zakresie następujących podatków: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego  oraz 

podatku od środków transportowych . 

                    Na podstawie art.13 §1 pkt.1, art. 281 § 1 i 2 i art. 283 §1 pkt. 2 ustawy                        

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

Wójt Gminy Siennica  zarządza, co następuje. 

§ 1 

1. Zarządza się przeprowadzenie kontroli podatkowej u podatników z terenu Gminy Siennica 

w zakresie  podatków: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego  oraz podatku od środków 

transportowych . 

2.Celem kontroli podatkowej jest weryfikacja danych dotyczących przedmiotów 

opodatkowania, tj. gruntów, budynków i budowli położonych na terenie Gminy Siennica, 

wykazanych przez podatników w deklaracjach na podatek od nieruchomości oraz 

informacjach o nieruchomościach, gruntach i obiektach budowlanych składanych organowi 

podatkowemu, z rzeczywistym stanem faktycznym w tym zakresie, w szczególności,                  

czy nieruchomości należące do podatnika zostały przez niego wykazane zgodnie ze stanem 

faktycznym.  

§ 2 

1. Wyznacza się pracowników Urzędu Gminy Siennica do przeprowadzenia kontroli 

podatkowej u osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości 

prawnej mających siedzibę lub zakład na terenie Gminy Siennica oraz osób fizycznych,               

na terenie Gminy Siennica,  zwanych „podatnikami”, a mianowicie: 

1) Elżbietę Kaszubę   -  Insp. ds. wymiaru podatków i opłat 

2) Ksenię  Wąsowską – Insp. ds. planowania przestrzennego i gosp.gruntami 

3) Arkadiusza Mykę   - Insp.  ds. inwestycji i rozwoju gminy 

2. Kontrola podatkowa będzie przeprowadzana na podstawie imiennego upoważnienia 

udzielonego przez Wójta Gminy Siennica  wskazanym w ust. 1 pracownikom Urzędu Gminy 

Siennica. Wzór imiennego upoważnienia określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia   

02 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli 

podatkowej (Dz.U.2011.274.1619). 

3.Kontrola podatkowa przeprowadzana zostanie przez wyznaczonych pracowników Urzędu 

Gminy  w  Siennicy zgodnie z obowiązującymi przepisami działu VI - Kontrola podatkowa - 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60                   

z późn. zm.)   
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§ 3 

W ramach kontroli podatkowej wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy upoważnieni są                  

w szczególności do wstępu na grunt oraz do budynków, budowli, lokali i innych pomieszczeń 

kontrolowanego podatnika w celu dokonania oględzin tych nieruchomości oraz w razie  takiej 

potrzeby do żądania od podatnika udostępniania akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów 

związanych z przedmiotem kontroli i do sporządzania z nich odpisów, kopii, wyciągów, 

notatek, wydruków, jak również do zbierania innych niezbędnych materiałów w zakresie 

objętym kontrolą.  

§ 4 

Kontrolę przeprowadza się zgodnie z planem kontroli ustalonym przez Wójta Gminy Siennica 

na dany rok obrotowy.   

§ 5 

1. Z kontroli podatkowej sporządzony zostanie protokół zawierający dane określone w art. 

290 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 

60 z późn. zm.). 

2. Protokół kontroli podatkowej zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, z których 

jeden przeznaczony jest dla organu podatkowego, zaś drugi przeznaczony jest dla 

kontrolowanego podatnika. 

3. Wzór protokołu kontroli podatkowej określa załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania i podlega udostępnieniu do  publicznej 

wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  i na stronie BIP Siennica.  

  

  

 

 

 

 

 


