
 

Urząd Gminy Nowy Żmigród 
 

ul. Mickiewicza  2, 38-230 Nowy  migród,  tel.. 134482645 , fax. 13 44826375 
 

e-mail:  ugnz@pro.onet.pl ,  www.nowyzmigrod.eu 
Godziny otwarcia Urzędu:   poniedziałek, wtorek, czwartek: 730 – 1530 środa: 730 – 1700

 

piątek: 730 – 1400
 

 

Zaległości podatkowe – podatek: rolny, leśny 
NR BF/07 

i od nieruchomości 

 
 
 
 
 
 
Podstawa prawna 

 
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2015 r. 

poz. 613 z późń. zm.) 
  Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. 

poz. 1381 z późń. zm.) 
  Ustawa z dnia 30 października 2013 r. o podatku leśnym (Dz. U. z  

2 0 1 3  r , poz. 465 z późń. zm.) 
  Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 

2014 r., poz. 849 z późń. zm.) 
  Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późń. zm.) 

 
Sposób załatwienia 
sprawy 

 

  Wydanie  decyzji  w sprawie  umorzenia  zaległości  podatkowej,  odroczenia 

terminu  płatności  podatku,  odroczenie  terminu  zapłaty  zaległości 
podatkowych, rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowych. 

 

 
 
 
 
Wymagane 
dokumenty 

 

  Podanie  w  sprawie  odroczenia  terminu  płatności  podatku  lub  rozłożenia 
zapłaty podatku na raty 

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

  Podanie w sprawie umorzenia zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę 
  Informacja o sytuacji majątkowej podatnika – załącznik do pobrania 
  Zaświadczenia de minimis o udzielonej pomocy publicznej z ostatnich trzech 

lat ( w przypadku podatnika będącego benificjentem 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 

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 
dni od dnia doręczenia decyzji 

Komórka 
odpowiedzialna 

 

Referat Budżetu i Finansów 

 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy 

 

inspektor mgr Małgorzata Marciniec 
podinspektor mgr Maria Ciomcia 

 
 

 
Inne informacje 

 

 W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca 

zostanie  wezwany  do  ich  uzupełnienia  i złożenia  w sekretariacie  Urzędu 
Gminy. 

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

terminie załatwienia sprawy. 

Opracował: Małgorzata Marciniec – inspektor – 06.07.2015r.  

Sprawdził: Krystyna Szajnicka – Skarbnik Gminy – 06.07.2015r. 
Zatwierdził: Grzegorz Bara – Wójt Gminy Nowy Żmigród – 06.07.2015r. 

 

mailto:ugnz@pro.onet.pl
http://www.nowyzmigrod.eu/

