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 ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.). 

 ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. 
zm ), 

 ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465), 

 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.). 

 

 wniosek o udzielenie ulgi: 

 w przypadku rozłożenia na raty - m.in. liczba rat i terminy płatności, uzasadnienie 
wskazujące na ważny interes podatnika lub interes publiczny uniemożliwiający wywiązanie 
się z zobowiązania podatkowego, 

 w przypadku odroczenia terminu płatności - m.in. wskazanie terminu płatności odroczonego 
podatku, uzasadnienie wskazujące na ważny interes podatnika lub interes publiczny 
uniemożliwiający wywiązanie się z zobowiązania podatkowego, 

 w przypadku umorzenia podatku - m. in. wskazanie okresu powstania zaległości, 

 kserokopie dokumentów obrazujących sytuację materialno – bytową podatnika i członków jego 
rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe (w tym kserokopie dowodów obrazujących 
uzyskane dochody wszystkich osób oraz poniesione wydatki), 

 oraz inne dodatkowe dokumenty składane na żądanie organu podatkowego. 

 

 Urząd Gminy Końskowola, ul. Pożowska 3A, 24-130 Końskowola, tel.: (81) 881 62 01, Sekretariat (I piętro, 
pokój nr 15),  

 przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym). 

 

 brak  

 
 do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni, 

 w przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie, organ podatkowy zawiadamia o tym stronę 

podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy. 

 
 Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, 

ul. Zana 38 C, 20-601 Lublin, za pośrednictwem Wójta Gminy Końskowola, w terminie 14 dni od daty jej 

doręczenia. 
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KARTA USŁUGI 

Ulgi uznaniowe dla osób fizycznych  
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 ulga podatkowa może zostać przyznana tylko ze względu na ważny interes podatnika lub interes publiczny, 

 na podstawie art. 37 ust. 1, pkt 2, lit. f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) w terminie do 31 maja roku następnego podawany jest do publicznej 
wiadomości wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości 
prawnej, którym w zakresie podatku udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty 
w kwocie przewyższającej 500 zł. wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. 

 
Godziny pracy Urzędu Gminy Końskowola: 

 poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek - 7:00 - 15:00; 

 środa - 9:00 – 17:00. 
Interesanci w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności Urzędu Gminy Końskowola przyjmowani są przez: 

 Wójta Gminy w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek - 7:00 - 15:00; środę - 8:00 – 9:00, 

 Sekretarza Gminy w przypadku nieobecności Wójta w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek - 7:00 - 15:00; 
środę - 9:00 – 17:00.  
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