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INTERPELACJA NR 140 
 
 W wyniku działalności związanej z wykonywaniem funkcji mandatu radnego, 
przedkładam wniosek w następującej sprawie: 
 
Informacji na temat możliwości pozyskania do budżetu dzielnicy Białołęka 
dodatkowych środków. 
 

Proszę o informację, czy możliwe jest pozyskanie do budżetu dzielnicy środków z 

następujących opłat publiczno-prawnych: 

Sytuacja A – dwa podmioty dokonują poprzez notarialną umowę kupna – sprzedaży transakcji 

polegającej na sprzedaży nieruchomości w dzielnicy Białołęka. Transakcję tę dokonują przed 

notariuszem w Legionowie lub na Mokotowie. Gdzie odprowadzane są: taksa notarialna, podatek od 

czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowe związane z transakcją? Do budżetu dzielnicy, w której 

znajduje się nieruchomość? Do budżetu miejscowości / dzielnicy, w której ma siedzibę notariusz 

przed którym zawierana jest transakcja? Do budżetu miejscowości / dzielnicy, w której zameldowana  

jest bądź mieszka jedna ze stron transakcji? 

 Czy jest możliwe pozyskanie wszystkich tych opłat do budżetu dzielnicy Białołęka? 

 

Sytuacja B – podmiot prowadzący działalność gospodarczą w Białołęce zwraca się do Naczelnika 

Urzędu Skarbowego Warszawa – Targówek z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu z 

podatkami. Opłaca przy tym wniosku 19 zł do dzielnicy Praga Płn. (tam znajduje się fizycznie Urząd 

Skarbowy Warszawa – Targówek). Do budżetu której dzielnicy trafia ta opłata: 

a) do dzielnicy Praga Płn. (tam gdzie fizycznie jest Urząd Skarbowy), 



b) do dzielnicy Warszawa – Targówek (tam gdzie zgodnie z właściwością istnieje Urząd 

Skarbowy), 

c) do dzielnicy Białołęka (tam gdzie ma siedzibę podmiot zwracający się o wydanie 

dokumentu)? 

W przypadku odpowiedzi a) lub b) czy jest możliwe pozyskanie tego typu opłat do budżetu 

dzielnicy Białołęka? 

 

Proszę przeanalizować np. opłaty z tytułu udostępniania informacji publicznej, gdy Urząd 

udostępniający mieści się poza dzielnicą Białołęka, a wnioskującym jest mieszkaniec dzielnicy 

Białołęka. 

 

Proszę o wykonanie niezbędnych działań zmierzających do pozyskania opłat z wyżej 

wymienionych (i innych podobnych do tych wymienionych) źródeł do budżetu dzielnicy Białołęka. 

 

                    Wojciech Tumasz 

 


