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Urząd Gminy 
w Klwowie 

  
Decyzja w sprawie zastosowania ulg  w zapłacie podatku 

od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków 
transportowych od osób fizycznych. 

Data zatwierdzenia: 
24.06.2008 

 

 IMIĘ I NAZWISKO DATA 

Opracował: Irena Kopytowska, Iwona Kędzierska 16.05.2008 

Sprawdził:  Jarosław Wojdyła 24.06.2008 

Zatwierdził: Piotr Papis 24.06.2008 

Osoba odpowiedzialna za aktualizacj ę karty: Katarzyna Rek 

 

WYMAGANE  DOKUMENTY  DO  ZAŁATWIENIA  SPRAWY  
Pisemny wniosek o umorzenie , rozłoŜenie na raty , odroczenie terminu płatności zawierający; 
- imię i nazwisko strony składającej wniosek, 
- adres, 
- numer identyfikacji podatkowej NIP, 
- wskazanie organu do którego kierowany jest wniosek, 
- pełnomocnictwo , jeŜeli strona działa przez pełnomocnika 
- określenie Ŝądania, 
- uzasadnienie – wskazanie dowodów i okoliczności przemawiających za zasadnością Ŝądania strony, 
-podpis 
 
 
 WYMAGANE DOKUMENTY: 
 
-kserokopia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu ( poniesionej straty) w roku podatkowym ( PIT 36 , PIT 37, PIT 40, PIT  
  40A )opatrzona stemplem Urzędu Skarbowego, 
- zaświadczenie o zarobkach z miejsca pracy, 
- w przypadku emerytów i rencistów – kopia odcinka renty lub emerytury, 
- zaświadczenie z PUP o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego, 
- kserokopie kosztów związanych z leczeniem ( wypis ze szpitala , rachunki za leki), 
- kserokopie dokumentów świadczących o stałych kosztach utrzymania( rachunki za gaz, światło, telefon, czynsz i inne),  
- kserokopie umów dotyczących kredytu bankowego , 
- inne dokumenty na Ŝądanie organu podatkowego, 
- spisywany jest protokół o stanie materialnym 

 
OPŁATY  
Podania i załączniki do podań zwolnione z opłaty skarbowej. 
 
MIEJSCE  ZŁOśENIA  DOKUMENTÓW    
Urząd Gminy w Klwowie,  
26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35 
Godziny przyjęć klientów: 
pn. .- pt  - 7.30 - 15.30 
 
OSOBY  DO KONTAKTU 
Irena Kopytowska (Specjalista ds. wymiaru podatków i opłat) –UG Klwów, pok. nr 12, tel. 048/67-10-010 w.17 
 
TERMIN  I  SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  
-    30 dni  od daty złoŜenia dokumentów, a w sprawach wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania – do 2 miesięcy  
 
TRYB ODWOŁAWCZY 
Od decyzji słuŜy odwołanie w terminie 14 dni od jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  za pośrednictwem 
organu, który decyzję wydał. 
 
 
 
PODSTAWA PRAWNA  

-  ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym /tekst jednolity z 2006 r.   Dz. U. Nr 136 poz. 969 z późniejszymi zmianami/, 
-    ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi 

zmianami/, 
-    ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa /tekst jednolity z 2005r Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami /, 
-    obowiązujące Uchwały Rady Gminy Klwów w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy 

Klwów, 
-    ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. Nr 249 z 2005 roku poz. 2104 /, 
-    ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej /Dz. U. Nr 59 poz. 404 z 2007 r. z 

późn. zm./. 
 


