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ZALEGŁOŚCI PODATKOWE – PODATEK ROLNY, LEŚNY 

I OD NIERUCHOMOŚCI 

  NR Fn/12 

Podstawa prawna 

 art. 48 § 1, art. 67a § 1 pkt 3 i § 2, art. 67b oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) 

 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. 

Nr 121, poz. 844 ze zmianami) 

 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, 

poz. 969 ze zmianami) 

 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 

ze zmianami)  

 art. 2 pkt. 10 i 16 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zmianami) 

Sposób załatwienia 
sprawy  

Wydanie decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności podatku, rozłożenia 
zapłaty podatku na raty, umorzenia zaległości podatkowej 

Wymagane  
Dokumenty  

 Wniosek w sprawie odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia 
zapłaty podatku na raty, 

 Wniosek w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości 
podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę 

 Wniosek w sprawie umorzenia zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę 
 Informacja o sytuacji majątkowej podatnika 

 Zaświadczenia de minimis o udzielonej pomocy publicznej z ostatnich 
trzech lat ( w przypadku podatnika będącego beneficjentem pomocy – 
art. 2 pkt. 16 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej) 

Opłaty  Nie pobiera się opłat 

Termin załatwienia 

sprawy   
Nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty wpływu 

Tryb odwoławczy  
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Rzeszowie za pośrednictwem Burmistrza Strzyżowa w terminie 14 dni od 
dnia doręczenia decyzji stronie 

Komórka  

Odpowiedzialna  
Referat Finansowo – Budżetowy 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy 

 Osoby prawne 
I piętro, pok. nr 22, tel. 276 13 54 wew. 52 
 Marta Nizicka - podinspektor 

 Osoby fizyczne: 

II piętro, pok. nr 32, tel. 276 13 54 wew. 61 
 Paulina Szlachta – referent (Strzyżów) 
 Agata Warchoł – podinspektor (Bonarówka, Glinik Charzewski, 

Łętownia, Wysoka Strzyżowska) 
 Dorota Kubas – podinspektor (Dobrzechów, Godowa, Żyznów) 

 Barbara Szlachta – podinspektor (Brzeżanka, Gbiska, Glinik 

Zaborowski, Grodzisko, Tropie, Zawadka, Żarnowa) 

Inne informacje  

 W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca 
zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu 
Miejskiego. 

 W przypadku niemożliwości załatwienia sprawy w ustawowym terminie 
tj. 1 miesiąca wnioskodawca zostanie poinformowany postanowieniem 
o terminie załatwienia sprawy. 

Opracował: Agata Warchoł – podinspektor – 09.11.2009 r. 
Sprawdził: Władysław Kut -  Skarbnik Gminy – 09.11.2009 r. 
Zatwierdził: Marek Śliwiński – Burmistrz Strzyżowa – 12.11.2009 r. 
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