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 Tytuł sprawy
ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
(POWYŻEJ 6-CIU MIESIĘCY)
 Wymagane dokumenty
- pismo podatnika,
- zaświadczenie o dochodach podatnika oraz wszystkich osób wspólnie z nim
zamieszkujących,
- oświadczenie o wysokości kosztów utrzymania (należy udokumentować),
- oświadczenie przedsiębiorcy o uzyskanej dotychczas pomocy publicznej z okresu trzech lat
poprzedzających złożenie wniosku oraz dokument potwierdzający wysokość osiągniętego
dochodu z okresu dwóch ostatnich kwartałów

 Opłaty
- od wniosku – 5,00zł,
- od każdego załącznika – 0,50zł
W przypadku odwołania wnosi się opłaty:
- od odwołania 5,00zł,
- od każdego załącznika – 0.50zł

 Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy w Wielgomłynach, ul. Rynek 1, 97-525 Wielgomłyny
tel. (044) 787-10-87, fax. (044) 787-10-82
Stanowisko d/s wymiaru podatków i opłat, pokój nr 3

 Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni

 Podstawa prawna
art. 48 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U.
Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) oraz ustawa z dnia 5 września 2002r. o
warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr
141, poz. 1177)

 Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim
za pośrednictwem Wójta Gminy Wielgomłyny w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
stronie.

 Informacje dodatkowe
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do
ich uzupełnienia i złożenia w pokoju nr 3 Urzędu Gminy.
Oświadczenie odnośnie pomocy publicznej dla przedsiębiorców wypełniają tylko osoby
prowadzące działalność gospodarczą.
Rozpatrzenie wniosku jest uzależnione od wniesienia opłaty skarbowej i dostarczenia
wymaganych dokumentów.
Dodatkowo Urząd zasięga opinii:
- radcy prawnego,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Urząd Gminy w Wielgomłynach, 97-525 Wielgomłyny, ul. Rynek 1
tel. (0-44) 787-10-87, fax. (0-44) 787-10-82

WWW: http://www.wielgomlyny.pl
e-mail: gminawielgo@poczta.onet.pl

