
 
 

 

 

KARTA USŁUG  KU/WPO/09 

Nazwa usługi: Ulga w podatku: od nieruchomości, rolnym, leśnym, od środków 
transportowych, opłacie od posiadania psów lub opłacie targowej – 
odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty zapłaty podatku, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz 
z odsetkami za zwłokę lub odsetki za zwłokę, umorzenie zaległości 
podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej – dotyczy 
osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości 
prawnej. 

Komórka 
organizacyjna: 

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 
 

Odpowiedzialny 
za usługę:  

Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych 
 

Nr pokoju: 
Nr telefonu: 
e-mail: 

213 
95 737 20 00 wew. 213 / 95 737 20 43 
marcin.wolowicz@slubice.pl 

Wymagane 
dokumenty: 

• informacja o pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcy w 
okresie 3 ostatnich lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, 

• informacja dotycząca wnioskodawcy i prowadzonej przez niego 
działalności gospodarczej, 

• sprawozdanie finansowe (rachunek zysków i strat, bilans, 
rachunek przepływów pieniężnych, opinia biegłego rewidenta o 
sprawozdaniu finansowym), 

• dokumenty potwierdzające okoliczności powołane we wniosku 
oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na rozstrzygnięcie 
sprawy. 

Opłaty: Brak opłaty skarbowej. 

Termin realizacji: Niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy 
szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od 
dnia wszczęcia postępowania. 

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji 
stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie 
Wlkp. za pośrednictwem Burmistrza Słubic. 

Odbiór 
dokumentu: 

Według uznania wnioskodawcy. 

Informacje 
dodatkowe: 

 

Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,  
2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej,  
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w 

sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis,  

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w 
sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de 
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,  

5. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, 



 

 

6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 
r. uznające niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym 
oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, 

7. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 
r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym, 

8. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 
r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i 
akwakultury. 

Pliki do pobrania: Wniosek w sprawie ulg podatkowych  

Opracował (a): 
Marcin Wołowicz 
Data: 18.11.2019 r. 

Zaktualizował (a):  
Marcin Wołowicz 
Data: 18.11.2019 r. 
Podpis: 

Zatwierdził (a): 
Marcin Wołowicz 
Data: 18.11.2019 r  
Podpis: 

 

 


