
 
Urząd Miasta 

Podkowa Leśna 

Urząd Miasta Podkowa Leśna 
ul. Akacjowa 39/41, 05 – 807 Podkowa Leśna,  

tel. 759 21 01, fax. 758 90 03 
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl, www.podkowalesna.pl 

KARTA USŁUGI Nr karty: 
Fn-07 

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych 
 
Podstawa prawna: • Umorzenia - art. 67a § 1 pkt 3 oraz art. 67b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 roku Ordynacja podatkowa – Dz. U. z 2021 r. poz. 1540  
z późniejszymi zmianami. 
• Odroczenia zapłaty zaległości, rozłożenia na raty zaległości – art.67 a § 
1 pkt 1 lub 2 oraz art. 67b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa – Dz. U. z 2021 r. poz. 1540  
z późniejszymi zmianami. 
• De minimis – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października  
2014 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis Dz. U. z 2021 r. poz. 743. 

Wymagane 
dokumenty: 

1. Wniosek o udzielenie ulgi w postaci umorzenia zaległości, odroczenia 
zapłaty zaległości lub rozłożenia na raty zaległości z tytułu podatku od 
nieruchomości / podatku rolnego / podatku od środków transportowych 
wraz z uzasadnieniem wniosku. 
 2.  Jeżeli podstawą złożenia wniosku jest trudna sytuacja finansowa 
podatnika do wniosku należy dołączyć dokumenty obrazujące tę sytuację, 
a przede wszystkim w przypadku osób fizycznych zaświadczenie o 
dochodach, kserokopie rachunków np. za czynsz, gaz, prąd i inne 
obciążenia budżetu domowego podatnika lub wypełnić druk oświadczenia 
o sytuacji materialnej i finansowej. W przypadku osób prawnych należy 
przedstawić dokumenty potwierdzające okoliczności, na które powołuje 
się podatnik we wniosku o udzielenie ulgi.  
3. Osoby fizyczne oraz osoby prawne będące przedsiębiorcami wraz z 
wnioskiem o udzielenie ulgi winny wskazać o jakiego rodzaju pomoc 
publiczną  wnioskują, załączyć dokumenty finansowe potwierdzające 
sytuację finansową i dokumenty dotyczące uzyskanej pomocy publicznej             
( np. w przypadku pomocy de minimis formularz informacji 
przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ). 
 
Załączniki do karty usług: 
Fn_10 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc 
de minimis 
Fn_11 Oświadczenie 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 zobowiązań podatkowych wynikających z ustawy 
Ordynacja podatkowa 
 
Nie obowiązują sformalizowane druki urzędowe dla samego 
wniosku. 

Opłaty: Nie podlega opłacie 
Miejsce załatwiania 
sprawy: 

Referat Finansowy, pokój nr 2, tel. (0-22) 759-21-07 
 

Termin składania 
dokumentów: 

Termin dowolny 
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Termin rozpatrzenia 
sprawy: 

30 dni od dnia złożenia wniosku 
 

Tryb odwoławczy: • Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Warszawie ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa,                     
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, składane za pośrednictwem 
Burmistrza Podkowy Leśnej. 

Uwagi i dodatkowe 
informacje: 

We wniosku o udzielenie ulgi należy uzasadnić ważnym interesem 
podatnika lub interesem publicznym. 

Godziny otwarcia 
urzędu: 

 
Poniedziałek: 800 – 1800, wtorek – czwartek: 800 – 1600, piątek: 800 – 1400. 

 
Opracowała: Kamila Nocoń        Zatwierdziła: Agnieszka Czarnecka       Ostatnia aktualizacja  18.03.2022 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych  

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że: 

• Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Podkowa Leśna 
reprezentowany przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna Akacjowa 39/41, 
05 807 Podkowa Leśna, 22 75 92 100, email: urzadmiasta@podkowalesna.pl 

• Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (art. 37 ust 1 lit a RODO), z 
którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 
Akacjowa 39/41, 05 807 Podkowa Leśna lub email: iod@podkowalesna.pl 

• Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa 6 pkt 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej powierzonej administratorowi) bądź  ochrony żywotnych interesów osoby, 
której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;  realizacji umów zawartych z 
kontrahentami Miasta Podkowa Leśna, w niektórych przypadkach, dla realizacji 
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;  a w 
pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w 
zakresie i celu wskazanym przy udzielaniu zgody. W sytuacji, gdy przetwarzanie 
danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, 
podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie 
danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania 
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

• Przetwarzane dane mogą być udostępniane organom nadzorczym zgodnie z 
przepisami prawa oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub podmiotom 
działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa i innym podmiotom, które 
na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Podkowa Leśna 
współpracują lub przetwarzają dane dla których Administratorem jest Burmistrz 
Miasta Podkowa Leśna (jednostki realizujące zadania związane informatyzacją, 
obsługa prawną pocztową bądź kurierską, bankową itp). 

• Dane nie są przekazywane poza obszar EOG chyba, że wymaga tego prawo. Państwa 
dane nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą 
profilowane. Będą przetwarzane w systemach informatycznych i w formie tradycyjnej 

• Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
celów a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14 poz. 67 z dnia 
18.01.2011r z ) 

• Celem przetwarzania danych jest spełnienie obowiązków wynikających z Ustawy o 
samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 poz. 1875) 
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• Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu spełnienia 
obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również w celach statystycznych i 
archiwalnych. 

• Mają Państwo prawo do:  

o Dostępu do danych (art. 15 RODO) w tym prawo do uzyskania kopii tych 
danych; 

o Sprostowania/poprawienia swoich danych (art. 16 RODO) (poprawiania) 
danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub 
niekompletne; 

o Usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie (art. 17 RODO) (tzw. prawo 
do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:  

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w 
inny sposób przetwarzane, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania 
danych osobowych, 

 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej 
podstawy prawnej przetwarzania danych, 

 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 
wynikającego z przepisów prawa; 

o Ograniczenie przetwarzania danych (art. 18 RODO) w przypadku, gdy:  

 Przeniesienia danych (art. 20 RODO) 

 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z 
osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą 
osobę, 

 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

o Wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO). W przypadku 
powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Mieście 
Podkowa Leśna przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. W Polsce 
jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

o Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art 21 RODO)– w przypadku 
gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:  

 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w 
przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego 
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
przez Administratora, 



 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub 
przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny 
charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i 
wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych 
osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest 
dzieckiem. 

• Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, 
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy 
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, 
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 


