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KARTA USŁUG
ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE MIASTA CHEŁMŻY

 NR FK 03
Wydział Finansowo – Księgowy (FK)

Nazwa usługi:
UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM OD OSÓB

FIZYCZNYCH
Odpowiedzialny za daną usługę: Jolanta Lipiec – inspektor.
Nr pokoju: 5 – Duży Ratusz (parter).
Nr telefonu: (0-56) 675-22-91 wew. 39.
Godz. pracy: poniedziałek, środa – piątek 7. 00-15. 00, wtorek 8. 00 -16. 00.
Wymagane dokumenty i wnioski:

1. wniosek podatnika zawierający m.in.: dane podatnika, NIP, uzasadnienie wniosku,
2. informacja o sytuacji majątkowej podatnika (zaświadczenie o uzyskiwanych

dochodach, o posiadanych nieruchomościach itp.),
3. oświadczenie wg. załączonego wzoru.

Opłaty: 
- 5,00 zł za wniosek (w znakach skarbowych).
- 0,50 zł za każdy załącznik do wniosku (w znakach skarbowych).
Kasa czynna: 
poniedziałek, środa – piątek 700-1415, wtorek 800-1515 (przerwa 1000-1100).
Ustawowy termin odbioru dokumentów: 30 dni od dnia złożenia wniosku, w przypadku
sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy.
Tryb odwoławczy: w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chełmży.
Odbiór dokumentów: osobiście lub pocztą poleconą za potwierdzeniem odbioru.
Uwagi: 
- wniosek można złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Chełmży lub

za pośrednictwem poczty wraz z uiszczeniem wymaganej opłaty skarbowej 
Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8,
poz.60 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z
2002r., Nr 9, poz.84 z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004r., Nr 253,
poz.2532 z późn. zm.).

Wykonał: J. Pniewska,. Sprawdził: K. Lulka. Zatwierdził. M. Kuffel.
Dokumenty do pobrania: na stanowisku pracy lub ze strony internetowej UM.



Chełmża, dnia .............................

O ś w i a d c z e n i e

Ja, niżej podpisany .......................................................................................................,
zam……………………………………………………............................................................
oświadczam, iż prowadzę działalność rolniczą*) , o której mowa w art. 4 pkt 12 ustawy z dnia 8
stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. z 1993 r. Nr
11, poz. 50 ze zm.).

       
.................................................

(podpis)

*)  działalnośc rolnicza – rozumie się przez to produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału
siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową
i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, hodowlę i produkcję materiału
zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz
hodowlę ryb słodkowodnych i pozostałych zwierząt wodnych żywych, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych
tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybieni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu
rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowlę
dżdżownic, hodowlę entomofagów, hodowlę jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowlę i chów innyc zwierząt
poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i lowieckiej, z wyjątkiem drewna
egzotycznego (Sww: 4319).


