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DECYZJA
Na podstawie:
- aft' 2 Ustawy z

dl. 13 pa:ździernika 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikac1i podatników i
płatników @z' U' Nr 142'poz.702 zpóź. zm'),
- art. 8, art 253a $1, $2,Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. nr
137 poz.926 z 1997 r 'z późn. zm.),
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kam. na wniosek wójta Gminy BItzyn z dnia
23.01'.2004r' Znak:FNB.3028/3/2004 zmienia decyzję US-290911257935196 z dnia
l9.06.1996r' w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej 6ó3-12-57-935
w częścidotyczącej nazwy płatnika z Urzędu Gminy w Bliżynie na Gminę Bliżyn.

UZASADNIENIE
W dniu 03'06.199ó r. Urząd Gminy w Blizynie złozyłw tutejsąłn Urzędzie NIP-2.
Zgodnie ze złożonym wnioskiem dn. 19.06.1996 r' Urząd Skarbowy w Skarżysku _Kam.
nadał numer ident5,dkacji podatkowej 663-12-57-935 dla Urzędu Gminy w Blrżynie.
W dniu 23.01'2004 r' Urząd Gminy w Bliżytie złożyłwniosek Znak.FNB.3028/3/2004
o zmianę decyzji w sprawie nadania numeru ident1'fikacji podatkowej w częścidotyczącej
nazr,vy płatnika , z Urzędu Gminy w Bli4łrie na Gminę Blizyn.
Zgodnie z art.33 Ustawy o samorządzie gminn1.rn, Urząd Gminy będąc aparatem
pomocniczym gminy, nie posiada odrębnej podmiotowości prawnopodatkowej, a c4"nności
wykon1.wane przez tęn organ są czynnościami danej osoby prawnej, czyli gminy. Gmina
posiadająca osobowośó prawną powinna być zarejestrowan).rm podatnikiem podatl-u od
towarów i usług.
Podmiot, w złożonym wniosku w}1aśnia iż doszło do błędu w momencie rejestracji podmiotu
Gmina Bli:łn o c4łn świadczy zakreślona w czeŚci 84 wniosku NIP-2 pozycja samorząd
teryłorialny oraz osobowość prawna.
Zgodnie z art.253a $1 ustawy biorąc pod uwagę argumenty podane w złożonympodaniu,
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kam. przychyla się do wniosku i postanawia jak
w sentencji.

Pouczenie:
od niniejszej decyzji służyprawo wnieslenia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w
Kielcach za pośrednictwem Naczelnika tutejszego Urzędu Skarbowego w terminie 14 dni od
dnia jej doręczenia ( na podstawie art.220 i 223 ustawy z dnia Ż9 sierpnia 1997 r. ordynacja
podatkowa - Dz .U. 13'7)
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