
ZARZĄDZENIE NR 69/Fn /2016 
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 1 sierpnia 2016 r.  

 
w sprawie wzoru oświadczenia o sytuacji materialnej i finansowej osoby ubiegającej się 

o umorzenie, rozłożenie na raty lub  odroczenie terminu płatności należności o 
charakterze cywilnoprawnym i zobowiązań podatkowych wynikających z ustawy 

Ordynacja Podatkowa 
 
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 3 z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminny (tj. Dz. U. z 

2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr 21/V/2011 Rady Miasta Podkowa Leśna z 

dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i tryb udzielania ulg w 

spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu 

Podkowa Leśna lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy 

publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania 

organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz w związku z art. 67a  Ustawy 

Ordynacja Podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) zarządza się, 

co następuje: 
 

§ 1. Wprowadza się wzór oświadczenia o sytuacji materialnej i finansowej osoby w sprawie: 

- Umorzenia należności 

- Rozłożenia na raty należności 

- Odroczenie terminu płatności należności. 

Oświadczenie dotyczy realizacji  postanowień zawartych w uchwale Rady Miasta Podkowa 

Leśna Nr 21/V/2011 z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i tryb 

udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, 

przypadających Miastu Podkowa Leśna lub jego jednostkom podległym, warunków 

dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc 

publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg. 

Oświadczenie dotyczy ponadto zapisów art. 67a ustawy Ordynacja Podatkowa. 

 

 § 2.  Osoby fizyczne i prawne ubiegające się o udzielenie ulgi w spłacie należności winne 

złożyć wniosek o udzielenie ulgi. Wniosek winien zawierać szczegółowe informacje 

potwierdzające istnienie ważnego interesu dłużnika lub ważnego interesu publicznego. 

Ponadto wniosek musi zawierać opis aktualnej sytuacji materialnej i finansowej dłużnika. Do 

wniosku winny zostać dołączone dokumenty potwierdzające wszystkie okoliczności 

wymienione we wniosku.  

 

§3. Do wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należności należy złożyć także oświadczenie o 

sytuacji materialnej i finansowej osoby ubiegającej się o umorzenie, rozłożenie na raty lub  

odroczenie terminu płatności należności według wzoru będącego załącznikiem do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 4. Obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy wniosków złożonych lub uzupełnianych po 

dacie wejścia w życie niniejszego zarządzenia. 

 

 § 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

   Burmistrz Miasta 

   Podkowa Leśna 

  /-/ 

 Artur Tusiński 

 


