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ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIE NA 
RATY PODATKU ROLNEGO, PODATKU OD 

NIERUCHOMOŚCI, PODATKU LEŚNEGO, ŁĄCZNEGO 

ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO ORAZ ŚRODKÓW 
TRANSPORTOWYCH- OSOBY FIZYCZNE 

 

Miejsce 
załatwienia 

sprawy: 

Referat Finansowo – Budżetowy 
Gizela Kulej – inspektor ds. wymiaru podatków i opłat 
Bernadeta Dudek– inspektor ds. wymiaru podatków i opłat 
Alfred Paprotny – inspektor ds. wymiaru podatków i opłat 
Teresa Skorupa – inspektor ds. księgowości podatkowej 
Pokój nr 3, 5,  parter , tel. 343575100-102 wew. 44 lub 24 
Godziny otwarcia biura: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30; 
 

Wymagane 
dokumenty: 

1.  Wypełniony wniosek o odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie należności 
podatku na raty, lub też odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z 
odsetkami za zwłokę z uzasadnieniem sytuacji finansowej.    
2.  Dokumenty stwierdzające trudną sytuację w przedsiębiorstwie, informację o otrzymanej 
pomocy publicznej z okresu 3 ostatnich lat od daty złożenia podania, zawierającej w 
szczególności dane o dacie jej udzielenia, podstawie prawnej i przeznaczeniu – kserokopia 
zaświadczenia pomocy ,, de minimis” 
3. Zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako osoby bezrobotnej, lub zaświadczenie 
o dochodach obojga małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym 
np. odcinki z renty lub emerytury. 
 

Opłaty: Bez opłat. 

Termin 
załatwienia 

sprawy: 

Od dnia złożenia wymaganych dokumentów przewiduje się załatwienie sprawy bez zbędnej 
zwłoki, jednak nie później niż do 1 miesiąca. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji 
przyznającej/odmownej, która zostaje doręczona podatnikowi. 

Tryb 
odwoławczy: 

Od decyzji przyznającej odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty podatku rolnego, 
podatku od nieruchomości, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, oraz środków 
transportowych przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu 
w terminie 14 dni od daty otrzymania za pośrednictwem Burmistrza Dobrodzienia. 
 

Podstawa 
prawna: 

1.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j.: Dz.U. z 2015., poz.613 z 
późn.zm.) 

2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej (Dz.U. z 2007 r., poz. 404  z późn. zm.) 
 

Informacje 
dodatkowe: 

Odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty  na wniosek podatnika kończy się wydaniem 
decyzji. 

Formularze 
wniosków 
i druki do 
pobrania: 

Wniosek dostępny jest na stronie internetowej tut. Urzędu, lub w pokoju nr  3 (parter). 

 

Opracowała: Irena Kaziur – inspektor, dnia 20.07.2005r. 
Aktualizacja: Bernadeta Dudek – inspektor, dnia  11.01.2016r. 
Zatwierdził: Waldemar Krafczyk – Sekretarz Gminy, dnia 11.01.2016r. 
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