
 

    

KARTA INFORMACYJNA 

URZĄD GMINY W BROCHOWIE 

Brochów 125, 05-088 Brochów 

 

 

OŚ.GO.3.2014.(1)  

ULGI W OPŁACIE Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 

OSÓB FIZYCZNYCH 

PODSTAWA PRAWNA: 
1. Art. 48, art. 57, art. 67a, art. 220 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tj. 

Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 

2013 r. poz. 1399,  z późn. zm.). 

3. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 267 z późn. zm.). 

PODMIOT UPRAWNIONY DO WYSTĄPIENIA O ZAŁATWIENIE SPRAWY: 

Wnioskodawca. 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

Podanie o umorzenie zaległego podatku, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, 

może złożyć podatnik w związku z ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. 

Podatnik we wniosku oraz załącznikach powinien wykazać i udokumentować ważny interes 

podatnika oraz celowość udzielenia ulgi wobec niego w tym podatku. 

OPŁATY: 

Brak. 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:  

Wydanie decyzji. 

TERMIN ZAŁATWIENIA:  

 1 miesiąc 

 2 miesiące (sprawy szczególnie skomplikowane) 

TRYB ODWOŁAWCZY: 

W przypadku wydania decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa  za pośrednictwem Wójta 

Gminy Brochów, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 17 pkt 1, art. 127 §1 i §2 oraz 

art. 129 §1 i §2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 267 z późn. zm.). 

INNE INFORMACJE: 
Ulgi w podatkach stanowiących dochody Gminy Brochów dla podatników, do których nie 

mają zastosowania przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej w 

formie: 

 umarzania zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę, 

 odroczenia terminu płatności lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, 

 rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę. 

SPRAWĘ ZAŁATWIA: 

Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami, I piętro, pokój nr 21, tel. (22) 725-70-03 wew. 15 

WNIOSKI, FORMULARZE:  

Podanie o umorzenie zaległego podatku, odroczenie terminu płatności oraz rozłożenie na 

raty. 

 


