
KARTA  INFORMACYJNA

Urząd Miejski Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolność 1, 
87-410 Kowalewo Pom.; tel. 56 684 10 24, fax 56 684 10 71, 

e-mail: um.kowalewo@wp.pl

(Symbol)
Fn-08

Nazwa usługi

PODATEK ROLNY, LEŚNY I OD NIERUCHOMOŚCI UMORZENIE 
ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ LUB ODSETEK OD ZALEGŁOŚCI 

PODATKOWEJ

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze  zm).
2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r.  
Nr 59, poz. 404 ze zm.). 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
- wniosek o umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek od zaległości podatkowych,
- oświadczenie o otrzymanej pomocy publicznej (załącznik nr F-FN-08-1),
-  formularz  oświadczenia  o  podmiocie  ubiegającym  się  o  pomoc  de  minimis  –  w przypadku  przedsiębiorców 
(załącznik nr F-FN-08-2),
- oświadczenie o sytuacji finansowej i stanie majątkowym dla osób fizycznych (załącznik nr F-FN-08-3).

II. OPŁATY:
- Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI: 
- nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia 
wszczęcia postępowania.

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Referat Finansowy – pokój nr 3, tel. 56 684-10-24 wew. 33

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA:
1. Złożenie stosownego wniosku wraz z oświadczeniami.
2. O umorzeniu albo odmowie umorzenia rozstrzyga Burmistrz Miasta w Kowalewie Pomorskim w drodze decyzji.  
Przed podjęciem decyzji wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia i złożenia niezbędnych do rozstrzygnięcia 
sprawy dokumentów, np. zaświadczenia o dochodach małżonków, zaświadczenia o zarejestrowaniu jako bezrobotny, 
informacji o chorobie itp.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie  od  decyzji  wnosi  się  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w  Toruniu  za  pośrednictwem 
Burmistrza Miasta w Kowalewie Pomorskim, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

VII. UWAGI:
W przypadku gospodarstw rolnych sołtys otrzymuje protokół w sprawie opisu warunków gospodarstwa rolnego, który 
wypełnia od punktu 3 do 10.
Decyzje doręczane są za pośrednictwem poczty.  
Burmistrz  Miasta  podaje  do  publicznej  wiadomości  wykaz przedsiębiorców, którym zostały umorzone zaległości 
podatkowe, poprzez wywieszenie wykazu w siedzibie Urzędu. 
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