Urząd Gminy w Sicienku
ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko
tel. +48 52 58 70 400, +48 52 58 70 401, fax: +48 52 58 70 407
bip: www.bip.sicienko.pl
urząd: www.sicienko.pl, e-mail: gmina@sicienko.pl

KARTA USŁUGI
Nr 30
z dnia
20.05.2015r.
AKTUALIZACJA
z dnia
14.03.2019 r.

NAZWA USŁUGI
UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZKŁADANIE NA RATY - ŁĄCZNEGO
ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO - PODATEK ROLNY, OD NIERUCHOMOŚCI, LEŚNY,
OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia złożenie osobie fizycznej i osobie prawnej do Wójta Gminy Sicienko wniosku
w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości,
rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych w formie: • odroczenia terminu płatności
podatku lub rozłożenia na raty podatku; • odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty
zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek; • umorzenia w całości lub w części
zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę.
KOGO DOTYCZY USŁUGA - Osoby fizyczne i prawne objęte obowiązkiem podatkowym.
CZAS REALIZACJI – Do 1 miesiąca od dnia wpływu wniosku do Urzędu Gminy w Sicienku,
w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy
WYMAGANE DOKUMENTY
• Wniosek;
• Załączniki:
- kopie dokumentów uzasadniających zastosowanie ulgi, potwierdzające trudną sytuację
finansową, osiągane dochody, wystąpienie ważnego interesu podatnika, zdarzeń losowych
np: zaświadczenie z GOPS, zaświadczenie lekarskie, rachunki dotyczące opłat bieżących,
w przypadku osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
zaświadczenie o stanie zaległości wobec Urzędu Skarbowego, itp.;
- oświadczenie przedsiębiorcy o uzyskanej dotychczas pomocy z okresu 3 lat
poprzedzających złożenie wniosku (dotyczy tylko osób prowadzących działalność
gospodarczą) – druk w załączeniu.
OPŁATY – Brak
TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za
pośrednictwem Wójta Gminy Sicienko w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.
Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania
będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222
Ordynacji podatkowej).

PODSTAWA PRAWNA
•
•
•

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.)
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 362.)
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1530 ze zm.)

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko,
Referat Finansów, pokój nr 10
NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 58 70 753, fax: +48 52 58 70 407
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.sicienko.pl
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30 - 15.30,
Wtorek 7.30 - 17.00, Piątek 7.30 - 14.00
INFORMACJE DODATKOWE
Numer konta, na które można uiszczać opłaty skarbowe
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy o/Sicienko nr:
70 8142 1046 0000 0127 2000 0007
Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa, Wójt Gminy wzywa podatnika
do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje
pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
Jeżeli wniosek nie zawiera adresu wnioskodawcy pozostawia się go bez rozpatrzenia.
FORMULARZE DO POBRANIA
Załącznik 1: Wniosek o udzielenie ulgi podatkowej
Załącznik 2: Oświadczenie

