
 

 

 Karta Usługi – PL - 08 
 

NAZWA USŁUGI: 

 

PRZYZNANIE ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO. 
 

I. PODSTAWA PRAWNA: 
 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). 
 

II. WYMAGANE DOKUMENTY: 
 

1. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego (odroczenie terminu płatności podatku lub 
rozłożenie zapłaty podatku na raty; odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z 

odsetkami za zwłokę lub odsetek określonych w decyzji, o której mowa w art. 53a Ordynacji podatkowej; 
umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej). 

2. Dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną, zdrowotną i dochodową. 
3. Protokół o stanie majątkowym podatnika sporządzany przez pracownika Referatu Podatków 

i Opłat Lokalnych przy udziale strony. 

 
III. OPŁATY: 
 

Nie pobiera się. 
 

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
 

Zgodnie z art. 139 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania 

dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy 
szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że 

przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być 
rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawianych przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania 

lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu 

postępowanie. 
 

V. MIEJSCE NA ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW: 

 

Urząd Gminy w Lubinie, ul. Władysława Łokietka 6, Sekretariat pok. nr 3, informacje udzielane są w pok. nr 8/9 - 

Referat Podatków i Opłat Lokalnych lub pod numerem tel. 76/ 84-03-108, 109. 
 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY: 
 

Od decyzji Wójta Gminy Lubin stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Legnicy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 

 


