Urzad Miasta i Gminy Mrozy

Podatki i opłaty
Informujemy, że w wszelkie podatki i opłaty w gminie Mrozy m.in. podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków
transportowych oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można również dokonywać przelewem na
następujące konto bankowe:
GMINA MROZY
uL. ADAMA MICKIEWICZA 35
05-320 MROZY
NR: 97 9227 0004 0000 1557 2000 0040
Dane jakie należy wpisać w tytule przelewu płacąc podatki i opłaty za pośrednictwem banku:
●
●

numer decyzji lub rodzaj należności,
numer raty lub za jaki okres.

W przypadku gdy jeden przelew dotyczy kilku różnych zobowiązań należy w tytule przelewu podać rodzaje należności
wraz z kwotami.
Referat finansów  Podatki
pok. nr 8
1. Informacja o płatności podatków i opłat lokalnych
2. Podatek od środków transportowych
3. Podatek od nieruchomości
4. Podatek rolny
5. Podatek leśny
Referat Edukacji, Przedsiębiorczości, Bezpieczeństwa i Logistyk
pok. nr 15
1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami
pok. nr 12, 13, 16
1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
2. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na terenie Gminy Mrozy
3. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
4. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
5. Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
6. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w obowiązujących planach miejscowych
7. Opłaty targowe w gminie Mrozy
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
pok. nr 3
1. Wydawanie odpisów aktu stanu cywilnego
2. Przyjmowanie oświadczeń o powrocie po rozwodzie do poprzedniego nazwiska
3. Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu małżeństwa
4. Uzupełnienie aktu urodzenia, małżeństwa, zgon
5. Wpisanie do polskich ksiąg aktu małżeństwa sporządzonego za granicą
6. Wpisanie do polskich ksiąg aktu urodzenia sporządzonego za granicą
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7. Wpisanie do polskich ksiąg aktu zgonu sporządzonego za granicą
8. Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa
9. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego
10. Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC
11. Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca
12. Zmiana imion i nazwisk
13. Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, ze zbiorów PESEL ewidencji wydanych i utraconych dowodów
osobistych
Zakład Gospodarki Komunalnej w Mrozach
1. Ceny usług komunalnych obowiązujące na terenie Gminy Mrozy w 2017 roku
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