
 

 

 
Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze 

 
Ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga, tel. /0 – 16/ 642 31 42, 
                                                                 fax. /0 – 16/ 642 66 30 

 e-mail: sekretariat@kanczuga.pl 
                  http://www.kanczuga.pl 

Godziny otwarcia Urzędu: poniedziałek – piątek: 7.30-15.30, środa: 7.00-15.00 
 

  
 Umorzenie w całości lub w części zaległości 

podatkowej, odsetek za zwłokę 
 

                             ( dotyczy osób fizycznych i prawnych, do który nie mają zastosowania 
                                       przepisy dotyczące pomocy publicznej ) 

 
 

 Podstawa 
prawna 

� Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r. poz. 613 ze zmianami) 

� Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie właściwości organów 
podatkowych( Dz.U. z 2005r. NR 165, poz. 1371, ze zmianami) 
  

Sposób załatwienia 
sprawy  

Wydanie decyzji administracyjnej 

 Wymagane  
 Dokumenty  

• Pisemny wniosek podatnika, który powinien zawierać min.: 
1) określenie wnioskowanej formy ulgi ( w tym przypadku umorzenie zaległości podatkowej 

lub odsetek za zwłokę), 
2) rodzaj zobowiązania podatkowego(np. podatek rolny), 
3) okres którego wniosek dotyczy, 
4) uzasadnienie wniosku poprzez wykazanie ważnego interesu podatnika lub interesu 

publicznego 
• oświadczenie o stanie majątkowym podatnika wraz z wymaganymi dokumentami 
• inne dokumenty potwierdzające zaistnienie przesłanki ważnego interesu podatnika lub 

interesu publicznego 
Druk oświadczenia o stanie majątkowym podatnika można pobrać w pokoju Nr 25 (II pietro) 
 

 Opłaty  Nie pobiera się opłat 

Termin załatwienia 
sprawy   

� W terminie do 30 dni 

� W sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni 

 Tryb 
odwoławczy  

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem 
Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie 

Komórka  
Odpowiedzialna  

Referat Budżetu i Finansów 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy 

� Osoby prawne 
Anna Telega inspektor 

 piętro II, pok. nr 25 , tel. (016) 6423142, wew. 44 

� Osoby fizyczne : 
piętro II, pok. nr 25 , tel. (016) 6423142, wew. 44 

− Teresa Bielec – inspektor  
-  Anna Telega – inspektor  

 Inne 
informacje  

� W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich 
uzupełnienia. 
 

Opracował:   –  inspektor – Anna Telega  - 01.06.2016 
Zatwierdził:  -  Skarbnik Gminy –  Małgorzata Michna – 01.06.2016 
Zatwierdził:  – Burmistrz  – Jacek Sołek – 01.06.2016 
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