
KARTA   USŁUGI FN-11 

Wersja Nr 01 

 
 

Urząd Gminy 
w Klwowie 

  
Decyzja w sprawie zastosowania ulg (odroczeń płatności, 

umorzenia, rozłoŜenia na raty) w zapłacie podatku od 
nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych 

od osób prawnych. 

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; 
- nazwę strony składającej wniosek, 
- adres, 
- numer identyfikacji podatkowej NIP, 
- numer identyfikacyjny REGON, 
- siedzibę przedsiębiorcy, 
- 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 DANE: 
 
Załączniki w oryginale lub z urzędowym potwierdzeniem zgodności z oryginałem: 
- dokumenty świadczące o sytuacji finansowej ( bilans , sprawozdanie roczne za odpowiednie lata), 
- kserokopia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu ( poniesionej straty) w roku podatkowym opatrzona stemplem Urzędu 
Skarbowego, 
- informacja o uzyskanej pomocy publicznej przez podmiot w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złoŜenia wniosku o 
udzielenie pomocy, 
- forma prawna przedsiębiorcy, wielkość przedsiębiorstwa, średnia liczba zatrudnionych , 
- kserokopie umów dotyczących kredytu bankowego , 
- wyciąg z KRS lub wpis z ewidencji działalności gospodarczej, 
- inne dokumenty na Ŝądanie organu podatkowego 
 
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./. 
 


