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KARTA USŁUGI nr SPO/06 

ODROCZENIE TERMINU PŁATNO ŚCI, ROZŁO ŻENIE NA RATY ZAPŁATY 
PODATKU LUB ZALEGŁO ŚCI PODATKOWEJ WRAZ Z ODSETKAMI ZA 
ZWŁOK Ę ORAZ UMORZENIE W CAŁO ŚCI LUB CZ ĘŚCI ZALEGŁO ŚCI 

PODATKOWEJ WRAZ Z ODSETKAMI ZA ZWŁOK Ę DLA OSÓB FIZYCZNYCH, 
NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNO ŚCI GOSPODARCZEJ. 

Podstawa prawna Art. 67 a § 1 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa    
(tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zmianami) 

Komórka 
odpowiedzialna 

Zespół Samodzielnych Stanowisk ds. Podatków i Opłat - SZP 
 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy 

Inspektor ds. Podatków i Opłat Lokalnych – SPO, pokój nr 6,  
tel. 74 832 49 23 

Sposób załatwienia 
sprawy 

Złożenie wniosku w sprawie udzielenia ulgi wraz z załącznikami 
za pośrednictwem poczty, w Biurze Obsługi Klienta lub w 
pokoju nr 6 

Wymagane dokumenty • Wniosek zobowiązanego wraz z określeniem rodzaju 
ulgi, opisem aktualnej sytuacji finansowej oraz innych 
okoliczności uzasadniających składany wniosek oraz 
podaniem adresu i telefonu kontaktowego, 

• Zaświadczenie o dochodach wnioskującego 
i domowników zamieszkujących we wspólnym 
gospodarstwie domowym (ze stosunku pracy, z tytułu 
prowadzenia działalności gospodarczej, odcinki 
emerytur, rent, zasiłków przedemerytalnych, 
chorobowych, itp.).  

• Zaświadczenie z właściwego biura pracy o pozostawaniu 
bez zatrudnienia i wysokości otrzymywanych zasiłków,  

• Potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (karty 
leczenia szpitalnego, rachunki za lekarstwa itp.). 

• Dokumenty świadczące o stałych wydatkach domostwa 
(rachunki za energię elektryczną, czynsz, wodę, gaz, 
opał, żywność, odzież, środki czystości, itp.). 

• Do wniosku należy dołączyć wypełniony formularz 
oświadczenia o stanie majątkowym podatnika i osób 
pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie 
domowym według wzoru – załącznik nr 01. 

• Dokumenty (kserokopie) potwierdzające wysokość 
innych wydatków  jeżeli wnioskodawca powołuje się na 
te okoliczności. 

Opłaty Brak opłaty 

Czas załatwienia sprawy Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a 
sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 
miesięcy. 



Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza 
Miasta Piławy Górnej w terminie 14 dni od daty otrzymania 
decyzji. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty 
przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego 
przedmiotem odwołania oraz wskazywać uzasadniające to 
żądanie. 

Inne informacje W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów 
wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia 

Opracował: Podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych 
Sprawdził: Sekretarz Gminy 
Zatwierdził: Burmistrz Piławy Górnej 
 

 


