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PODSTAWA PRAWNA 
 

 Ustawa z dn. 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. nr 8 poz. 60 z 
14.01.2005 r.) 

 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz. U. 
z 2010r., Nr 95, poz. 613) 

I.  SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  SPRAWY 
 

 Podanie w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku 
od środków transportowych należy złożyć w sekretariacie. 

 
II. WYMAGANE DOKUMENTY  

 Własnoręczne przygotowane podanie i dokumenty określające sytuację finansową 

osoby prawnej ( dokumenty, na podstawie których rozlicza się z Urzędem Skarbowym) 

lub osoby fizycznej ( np. odcinek renty, emerytury, zaświadczenia o zarobkach, lub 

inne dokumenty stwierdzające niemożność wpłaty podatku).  

 
III. OPŁATY 
  

 Nie podlega opłacie 
 
IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA 
 

 Wydanie decyzji w sprawie odroczenia, rozłożenia zaległości podatkowych na raty, 
umorzenia zaległości podatkowych 

 
 
 
 
V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

 Wydanie decyzji – do 30 dni od daty złożenia dokumentów, a w sprawach 
wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego – do 60 
dni  
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VI. TRYB ODWOŁAWCZY 

 
 Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. Za pośrednictwem organu podatkowego, który 
wydał decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.  

VII. INFORMACJE DODATKOWE 

 Wniosek bez uzasadnienia, a także wniosek nie poparty odpowiednimi dokumentami 
może pozostać bez rozpatrzenia. O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość 
zobowiązania podatkowego ( sprzedaż, zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby 
podatnika) podatnik zobowiązany jest zawiadomić Urząd Gminy w terminie 14 dni od 
daty zmiany. 

 
VIII.OSOBA ZAŁATWIEJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES) 

 

Stanowisko ds. wymiaru i windykacji pok. 6 (parter), Tel.95 728-75-11 
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a) Informacja o sytuacji majątkowej wnioskodawcy ubiegającego się o zastosowanie ulgi w spłacie 

zobowiązań podatkowych - pobierz 

b) Oświadczenie iż przedsiębiorca nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej - pobierz 

c) Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis lub innej pomocy państwa - pobierz  

d) Wniosek o udzielenie pomocy publicznej  dla przedsiębiorstw, osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą, osób prawnych  i innych prowadzący działalność gospodarczą   – de minimis 

- pobierz  
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