
Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem
ul. Rynek Duży 7
37- 455 Radomyśl nad Sanem
NIP 865-15-83-030
REGON 00054643
ORGAN WŁAŚCIWY : WÓJT GMINY RADOMYŚL NAD SANEM

UMORZENIE  ZALEGŁOŚCI  PODATKOWEJ  W  PODATKU  ROLNYM,  LEŚNYM 
OD NIERUCHOMOŚCI  I  ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
 
NR KARTY : PO. 03. 01 

1. WYMAGANE  DOKUMENTY :
• wniosek  podatnika  –  wskazanie  rodzaju  podatku,  liczba  rat  i  terminy  płatności  rat, 

uzasadnienie  wskazujące  na  ważny  interes  podatnika  lub  ważny  interes  publiczny 
uniemożliwiający wywiązanie się z płatności podatku, 

• zaświadczenie  o osiąganych dochodach podatnika i członków rodziny,
• odcinek emerytury lub renty,
• zaświadczenie osoby bezrobotnej o zarejestrowaniu w urzędzie pracy,
•  orzeczenie komisji lekarskiej,
• zaświadczenie lekarskie  o konieczności długotrwałego leczenia,
•  rachunki (paragony ) za zakupione leki,
• harmonogram spłat kredytów, 
• oświadczenie  podatnika   o  wysokości  pomocy  de  minimis,  formularz  informacji 

przedstawianych  przy ubieganiu  się   o  pomoc  de  minimis  (w  przypadku  gdy podatnik 
wnioskuje o pomoc de minimis),

• inne dokumenty potwierdzające zasadność złożonego wniosku o udzielenie ulgi w spłacie 
podatków  (udokumentowane  wydatki  ponoszone  na  utrzymanie  mieszkania  tj.  kopie 
rachunków         za energię elektryczną, gaz,śmieci wodę,telefon i inne).

2. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW :
• Referat Podatków i Opłat

pokój nr 1 (parter)
tel. (15) 8454300
e-mail:radomysl-nad-sanem@rz.jst.net.pl
                                  

3. OPŁATY :
• zwolnione z opłaty

4. TERMIN  ZAŁATWIENIA  SPRAWY : 
• Do 30 dni, a sprawy szczególnie skomplikowane – do 60 dni.

5. PODSTAWA  PRAWNA : 
• Art. 67 a  § 1 pkt 3 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.  

U. z 2012 r., poz. 749). 
• Ustawa  z  dnia  30  kwietnia  2004  r.  o  postępowaniu  w  sprawach  dotyczących  pomocy 

publicznej (tj. Dz.U. z 2007 r., nr 59, poz. 404 ze zm.)

• Rozporządzenie  Komisji  (WE)  nr  1998/2006  z  dnia  15  grudnia  2006  r.  W  sprawie 
stosowania art. 87  i art.88 Tratatu do pomocy de minimis (Dz.U. UE L 379 z 28 grudnia 
2006 r.)

mailto:radomysl-nad-sanem@rz.jst.net.pl


6. FORMULARZ :

• brak druków do pobrania

7. TRYB ODWOŁAWCZY :
• Odwołanie  wnosi  się  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w  Tarnobrzegu, 

za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania 
decyzji.

8. UWAGI :
• Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej składa się po terminie płatności raty podatku.
• W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany 

do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy Radomyśl nad Sanem, ul.Rynek Duży 7 
- Referat Podatków i Opłat, (pokój nr 1)

• Ulga podatkowa może zostać  przyznana tylko   ze  względu na  ważny interes  podatnika 
(np.utrata możliwości zarobkowania, zdarzenie losowe  np. powódź, pożar, kradzież itp.) lub 
interes  publiczny  (pewna  potrzeba,  której  zaspokojenie  powinno  służyć  zbiorowości 
lokalnej)

• Wnioski nieuzupełnione w terminie wyznaczonym przez organ podatkowy, pozostawia się 
bez rozpatrzenia.

9. IMIĘ,  NAZWISKO  I  STANOWISKO  PRACOWNIKA  ODPOWIEDZIALNEGO 
ZA OPRACOWANIE I AKTUALIZACJĘ KART:
Danuta Chamera
Kierownik Referatu  Podatków i Opłat

10.  IMIĘ,  NAZWISKO  I  STANOWISKO  PRACOWNIKA  ODPOWIEDZIALNEGO 
ZA ZATWIERDZENIE KART:
Jan  Pyrkosz
Wójt Gminy  Radomyśl nad Sanem



Urząd Gminy Radomyśl na Sanem
ul. Rynek Duży 7
37- 455 Radomyśl na Sanem
NIP 865-15-83-030
REGON 00054643
ORGAN WŁAŚCIWY : WÓJT GMINY RADOMYŚL NAD SANEM

ODROCZENIE  LUB  ROZŁOŻENIE  NA  RATY  ZAPŁATĘ  PODATKU 
ROLNEGO,  LEŚNEGO,  OD  NIERUCHOMOŚCI  I  OD  ŚRODKÓW 
TRANSPORTOWYCH   LUB  ZALEGŁOŚĆ PODATKOWĄ

NR KARTY : PO. 03. 02

1. WYMAGANE  DOKUMENTY :
1. wniosek podatnika – wskazanie rodzaju podatku, liczba rat i terminy płatności rat, uzasadnienie 
wskazujące na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny uniemożliwiający wywiązanie 
się z płatności podatku, 
2. zaświadczenie  o osiąganych dochodach podatnika i członków rodziny,
3. odcinek emerytury lub renty,
4. zaświadczenie osoby bezrobotnej o zarejestrowaniu w urzędzie pracy,
5. orzeczenie komisji lekarskiej,
6. zaświadczenie lekarskie  o konieczności długotrwałego leczenia,
7. rachunki (paragony ) za zakupione leki,
8. harmonogram spłat kredytów, 
9. oświadczenie podatnika  o wysokości pomocy de minimis, formularz informacji przedstawianych 
przy  ubieganiu  się   o  pomoc  de  minimis  (w  przypadku  gdy podatnik  wnioskuje  o  pomoc  de 
minimis),
10.inne  dokumenty  potwierdzające  zasadność  złożonego  wniosku  o  udzielenie  ulgi  w  spłacie 
podatków (udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkania tj.  kopie rachunków 
za energię elektryczną, gaz,śmieci wodę,telefon i inne).

2. MIEJSCE  ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW :
Referat Podatków i Opłat
pokój nr 1 (parter)
tel. (15) 8454300
e-mail: radomysl-nad-sanem@rz.jst.net.pl

3. OPŁATY :
zwolnione z  opłaty

4. TERMIN  ZAŁATWIENIA  SPRAWY
Do 30 dni, a sprawy szczególnie skomplikowane – do 60 dni

5. PODSTAWA  PRAWNA : 
1.Art.  48 § 1,  art.67  a  pkt  1  § 1 pkt1  i  2   ustawy z dnia  29 sierpnia  1997 roku -  Ordynacja 
podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749). 
2.Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 
(tj. Dz.u z 2007 r., nr 59, poz. 404 ze zm.)

3.Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. W sprawie stosowania  art. 
87  i art.88 Tratatu do pomocy de minimis (Dz.U. UE L 379z 28 grudnia 2006 r.,)

mailto:radomysl-nad-sanem@rz.jst.net.pl


6. FORMULARZ (brak)

7. TRYB ODWOŁAWCZY :
Odwołanie  wnosi  się  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w  Tarnobrzegu, 
za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.
 
8. UWAGI :
1.W  przypadku  braku  kompletu  wymaganych  dokumentów  wnioskodawca  zostanie  wezwany 
do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy Radomyśl nad Sanem, ul.Rynek Duży 7- Referat 
Podatków i Opłat, (pokój nr 1)
2.Ulga podatkowa może zostać przyznana tylko  ze względu na ważny interes podatnika (np. utrata 
możliwości zarobkowania, zdarzenie losowe  np. powódź, pożar, kradzież itp.) lub interes publiczny 
(pewna  potrzeba,  której  zaspokojenie  powinno  służyć  zbiorowości  lokalnej)
3. Wnioski nieuzupełnione w terminie wyznaczonym przez organ podatkowy, pozostawia się bez 
rozpatrzenia.

9. IMIĘ,  NAZWISKO  I  STANOWISKO  PRACOWNIKA  ODPOWIEDZIALNEGO 
ZA OPRACOWANIE I AKTUALIZACJĘ KART:
DANUTA CHAMERA 
KIEROWNIK REFERATU PODATKÓW I OPŁAT 

10.  IMIĘ,  NAZWISKO  I  STANOWISKO  PRACOWNIKA  ODPOWIEDZIALNEGO 
ZA ZATWIERDZENIE KART:
JAN PYRKOSZ 
WÓJT GMINY RADOMYŚL NAD SANEM


	ODROCZENIE LUB ROZŁOŻENIE NA RATY ZAPŁATĘ PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD NIERUCHOMOŚCI I OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH   LUB  ZALEGŁOŚĆ PODATKOWĄ

