
ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.48.2014
BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO

z dnia 6 maja 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników na terenie Gminy Kolonowskie

Działając na podstawie art. 13 §1 pkt 1, art. 281 §1 i §2 oraz art. 283§1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), Burmistrz Kolonowskiego zarządza, co 
następuje: 

§ 1. 1. Zarządza się przeprowadzenie kontroli podatkowej u co najmniej dziesięciu wybranych losowo 
podatników raz w ciągu roku na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Kolonowskie. 

2.  Kontrola podatkowa będzie przeprowadzana na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez 
Burmistrza Kolonowskiego.

§ 2. Celem kontroli podatkowej jest weryfikacja danych dotyczących przedmiotów opodatkowania, tj. 
gruntów, budynków i budowli położonych na terenie Gminy Kolonowskie, wykazanych przez podatników 
w deklaracjach i informacjach na podatek od nieruchomości i obiektach budowlanych składanych organowi 
podatkowemu, z rzeczywistym stanem faktycznym w tym zakresie, w szczególności, czy nieruchomości 
należące do podatnika zostały przez niego wykazane jako przedmioty opodatkowania. 

§ 3. W ramach kontroli podatkowej wyznaczeni pracownicy Urzędu 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 udostępnienia 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 
objętych kontrolą. 

§ 4. 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 2012 r. poz. 749 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.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Burmistrz Kolonowskiego

Norbert Koston
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Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Or.0050.48.2014 

                     Burmistrza Kolonowskiego z dnia 06 maja 2014 r. 

       
    Kolonowskie    ……………………… 

 

           

   PROTOKÓŁ 

 

 

z kontroli przeprowadzonej w dniu ……………… ………. przez pracowników Gminy Kolonowskie  

Ewa Żyłka – inspektor 

Dominika Leja - referent 

działających na mocy upoważnień wydanych przez Burmistrza Gminy Kolonowskie nr ……………. 

z dnia ……………………. 

Kontrolą objęto nieruchomości położone w ………………………………………….       stanowiące 

własność …………………………………………………………………………………………. 

Kontrolę przeprowadzono w obecności:  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. . 

Zakres kontroli: badanie zgodności danych wykazanych w informacji podatkowej  ze stanem 

faktycznym i zgodnością dokumentów. 

 

Ustalenia kontroli: 

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono następujący stan faktyczny: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. . 

Właściciel nieruchomości złożył następujące wyjaśnienia do ustaleń kontroli: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… .

     POUCZENIE 

Zgodnie z art. 291§1-2 Ordynacji podatkowej ( Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późń. zm.) - kontrolowany, 

który nie zgadza się z ustaleniami protokołu może w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia złożyć 

zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie stosowne wnioski dowodowe. 

Kontrolujący jest zobowiązany rozpatrzyć zastrzeżenia, o których mowa wyżej, w terminie 14 dni od 

dnia ich otrzymania zawiadomić kontrolowanego o sposobie ich załatwienia oraz wskazać na 

możliwość skorygowania deklaracji. 

W przypadku niezłożenia wyjaśnień lub zastrzeżeń w terminie, o którym mowa wyżej, przyjmuje się, 

że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli. 

 

Do protokołu załącza się następujące załączniki: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………  

W protokole dokonano następujących skreśleń lub poprawek: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… . 

 

 

 

 

Protokół po odczytaniu w obecności wszystkich osób obecnych i biorących udział w czynnościach 

kontroli zostaje poniżej podpisany: 

Data: …………………………………… 
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PODPISY KONTROLUJĄCYCH        PODPIS KONTROLOWANEGO 

1)………………………………………..   ………………………………………. 

2)……………………………………….    ………………………………………. 

Podpisy pozostałych osób biorących udział w kontroli: 

1). ……………………………………… 

2)………………………………………. 

 

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym jeden 

egzemplarz protokołu kontrolujący doręczył kontrolowanemu, co niniejszym zostaje potwierdzone 

własnoręcznym podpisem ze wskazaniem daty. 
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