
Aktualności podatkowe w 2016 roku 

Podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny, opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi.  

Płatnicy (osoby fizyczne) podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego do dnia 15 

marca 2016 roku wpłacają I ratę. W przypadku gdy łączny wymiar podatku od nieruchomości, 

podatku rolnego i leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego  na 2016 rok nie przekracza 

100,00 zł obowiązek zapłaty podatku następuje  w terminie pierwszej raty tj. 15 marca 2016 

roku. W przypadku, gdy wysokość zobowiązania pieniężnego nie przekracza kwoty 6,10 zł 

(najniższe koszty doręczenia przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru w obrocie 

krajowym - zmiana w Ustawie o podatkach lokalnych i opłatach obowiązujących od dnia 1 

stycznia 2016 roku ) organ podatkowy nie wydaje decyzji wymiarowej. Podatek płacimy: u 

sołtysa (inkasenta) lub na indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji, można 

również gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku w godz.8-14 i 15-16.  

Obowiązują następujące terminy płatności podatków: 15 marca ,15 maja,15 września i 15 

listopada 2016 roku. 

W ww. terminach dokonujemy również opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 Obowiązujące Uchwały Rady Miejskiej w Serocku na 2016 rok -Nr 146/XV/2015 z 30 listopada 

2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i inkasa; 

Uchwała Nr 513/LV/2014 z dnia 3 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień w podatku od 

nieruchomości; Uchwała Nr 150/XV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2015 

roku w sprawie obniżenia średniej ceny żyta, przyjmowanej jako podstawa obniżenia podatku 

rolnego na obszarze Miasta i Gminy Serock na 2016 rok; Uchwała nr 298/XXXIII/2013 z dnia 

25 lutego 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

terenie gminy Miasto i Gmina Serock: Informacje i Uchwały znajdują się na stronie Urzędu 

Miasta i Gminy w Serocku, zakładka BIP/PRAWO LOKALNE/PODATKI I OPŁATY/. 

Podatek od środków transportu 

Stawki w podatku od środków transportowych na rok 2016 zostały utrzymane na poziomie 

roku 2015. Podatek płacimy w dwóch termiach: do 15 lutego 2016 roku oraz do 15 września 

2016 roku. Obowiązuje uchwała Nr 151/XV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 

2015 roku. Informacje i Uchwała znajdują się na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, 

zakładka BIP/PRAWO LOKALNE/PODATKI I OPŁATY/. 

 

Opłata od posiadanych psów 

 

Do dnia 31 marca 2016 roku na podstawie Uchwały Nr 132/XVI/07 z dnia 26 listopada 2007  i 

Uchwały  Nr 142/XVI/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku płacimy bez wezwania opłatę od 



posiadanych psów w wysokości 40 zł od jednego psa .Opłatę wnosimy na rachunek bankowy: 

Bank Spółdzielczy w Legionowie Nr 28 8013 0006 2007 0015 0994 0002 lub w kasie Urzędu  

Miasta i Gminy w siedzibie Urzędu w godz.8-14 i 15-16.Opłata w wysokości 40 zł. jest opłatą  

roczną od jednego posiadanego psa. Informacje i Uchwały znajdują się na stronie Urzędu 

Miasta i Gminy Serock, zakładka BIP/PRAWO LOKALNE/PODATKI I OPŁATY/. 

 

 
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego  

 

W dniu 31 marca 2016 roku mija termin opłaty rocznej użytkowania wieczystego. Opłatę 

wnosimy bez wezwania: gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku w godzinach 8-14  

i 15-16 lub przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Legionowie Nr 28 8013 

0006 2007 0015 0994 0002 Informacje: zakładka BIP/PRAWO LOKALNE/PODATKI I OPŁATY/ 

oraz tel.022 782 88 07(8,9) pok. 35,36 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku. 
 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie  

Producent rolny, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany 

do produkcji rolnej może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie. W 

pierwszym terminie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. należało złożyć odpowiedni 

wniosek do Urzędu Miasta  i Gminy w Serocku wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód 

zakupu oleju napędowego z okresu od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. Roczny limit 

zwrotu podatku akcyzowego w 2016 r. wynosi: Stawka zwrotu za 1 litr * 86  * ilość ha użytków 

rolnych. Stawka zwrotu za 1 litr wynosi w 2016 roku 1 zł.  

Kwota zwrotu stanowi  ilość zakupionego paliwa x 1 zł.(stawka zwrotu za 1 litr) 

W przypadku nie wykorzystania limitu w pierwszym terminie o zwrot podatku można ubiegać 

się w drugim terminie.  

Pieniądze wypłacane będą w pierwszym terminie: 1 - 29 kwietnia 2016 r. gotówką w kasie 

Urzędu Miasta i Gminy w Serocku w godzinach: 8-14 i 15-16 lub przelewem na rachunek 

bankowy podany we wniosku. 

 

Drugi termin naboru wniosków -  od 1 do 31 sierpnia 2016 r. wraz z fakturami VAT, 

wystawionymi za zakup oleju napędowego od 1 lutego do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu 

zwrotu podatku określonego na 2016 r. 

W drugim terminie pieniądze wypłacane będą w dniach  1 – 31 października 2016 r. gotówką 

w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku w godzinach : 

8-14  i 15-16 lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Informacje : zakładka 

BIP/PRAWO LOKALNE/PODATKI I OPŁATY/ oraz tel.022 782 88 08 pok.36 w siedzibie Urzędu 

Miasta i Gminy w Serocku. 

 

 

 


