
K A R T A   I N F O R M A C Y J N A 

Udzielane ulgi podatkowej: 

 umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę, 

 odroczenie terminów płatności podatków, rozkładanie zapłaty podatku na raty, 

 odraczanie lub rozkładanie na raty zapłaty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za 
zwłokę. 

 

URZĄD GMINY 
Nowe Miasto 

Lubawskie 

 

Organ właściwy: Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie 

Stanowisko odpowiedzialne: stanowisko ds. księgowości podatkowej oraz windykacji podatków i opat 
lokalnych 

Organ odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu 

Konto: Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie 
79 9484 1121 2001 0121 6053 0002 
BS w Brodnicy o/Nowe Miasto Lubawskie 

NIP: 877-14-68-461 

Podstawa prawna: art. 67 a i b, 207 i 210 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja 
podatkowa (Dz. U. z 2012r, poz. 749 ze zm.), oraz ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o 
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2007, Nr 59, poz. 404 ze zm.) 

Uchwały Nr XXVIII/169/2012 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 
5 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. 
 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:  
Osoby fizyczne 
 Wniosek podatnika, 
 Oświadczenie o dochodach podatnika oraz wszystkich osób wspólnie z nim zamieszkujących 

lub inne dokumenty potwierdzające argumenty wniosku, 

 
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą  
 Wniosek podatnika o udzielenie ulgi podatkowej(we wniosku podać pełną nazwę 

przedsiębiorcy, NIP, REGON, PKD, adres, siedzibę), 
 Oświadczenie wnioskodawcy o stanie majątkowym, sytuacji materialnej i ciężarach 

finansowych (udokumentować ponoszone wydatki), 
 Zaświadczenie o osiąganych dochodach składającego wniosek oraz wszystkich osób wspólnie 

z nim zamieszkujących, 
 Oświadczenie o wielkości prowadzonego przedsiębiorstwa,  
 Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej prowadzonego przedsiębiorstwa, 

 Na podstawie art. 37 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. podmiot ubiegający się o 
pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie jest zobowiązany 
do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie 
pomocy: 

 wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis (lub pomocy de minimis w rolnictwie 
lub w rybołówstwie), jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w 
ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis 
otrzymanej w tym okresie, 

 oświadczenia o wielkości przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej 
w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na 
pokrycie których przeznaczona ma być pomoc de minimis, 

 Jeśli podmiot ubiega się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis 
w rolnictwie lub w rybołówstwie, jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000749
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070590404
http://bip.warmia.mazury.pl/nowe_miasto_lubawskie_gmina_wiejska/akty/58/1333/w_sprawie_wprowadzenia_oplaty_prolongacyjnej/


udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o jej udzielenie, informacji o otrzymanej 

pomocy publicznej, albo informacji o nieotrzymaniu pomocy. 
 Inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego. 

 

Osoby prawne 
 

 Wniosek podatnika o udzielenie ulgi podatkowej (we wniosku podać pełną nazwę 
przedsiębiorcy, NIP, REGON, PKD, adres, siedzibę), 

 Oświadczenie o wielkości prowadzonego przedsiębiorstwa,  
 Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej prowadzonego przedsiębiorstwa, 
 Na podstawie art. 37 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. podmiot ubiegający się o 

pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie jest zobowiązany 
do przedstawienie podmiotowi udzielającemu pomocy 

 wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis (lub pomocy de minimis w rolnictwie 
lub w rybołówstwie), jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w 
ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis 
otrzymanej w tym okresie, 

 oświadczenia o wielkości przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej 
w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na 
pokrycie których przeznaczona ma być pomoc de minimis, 

 Jeśli podmiot ubiega się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis 
w rolnictwie lub w rybołówstwie, jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi 
udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o jej udzielenie, informacji o otrzymanej 

pomocy publicznej, albo informacji o nieotrzymaniu pomocy. 
 

 Sprawozdanie finansowe (np.: F-01, Rb-30), 
 Bilans za poprzedni rok obrachunkowy, 
 Bieżąca sytuacja finansowa (Sprawozdanie kwartalne o przychodach, kosztach i wyniku 

finansowym, 
 

 

II. OPŁATY: 
Opłata prolongacyjna w wysokości 30 % stawki odsetek za zwłokę ogłoszonej na podstawie art. 56 §3 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa. Opłata płatna jest w terminie płatności 
wynikającym z decyzji odraczającej lub rozkładającej na raty podatek. 

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI: 
Do 30 dni 

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
Wójt Gminy Nowe Miasto Lub. z/s w Mszanowie, ul. Podleśna 1, 13-300 Nowe Miasto Lub. 

 
V. TRYB ODWOŁAWCZY: 
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, za 
pośrednictwem Wójta Gminy Nowe Miasto Lub. z/s w Mszanowie w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia decyzji stronie. 
 

VI. UWAGI:  
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich 
uzupełnienia i złożenia w pokoju nr 11.  
 



W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym 
stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznaczając nowy termin załatwienia sprawy 
(zgodnie z art. 140 ustawy Ordynacji podatkowej). 
 
 
VII. SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ: 

 
- stanowisko ds. księgowości podatkowej oraz windykacji podatków i opat lokalnych 
Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie, pokój nr 11, tel.56 47 26 309, godziny pracy: 
poniedziałek- wtorek: 7.30-16.00, środa-czwartek: 7.30-15.30, piątek: 7.30-14.30. 



Wniosek o udzielenie ulgi podatkowej 

 
…........................, dnia ................................. 

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

(imię i nazwisko) 
 

…........................................................ 
(adres zamieszkania) 

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

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

 NIP, REGON, PKD, PESEL) 
 

........................................................... 
(nr telefonu) 

 
Wójt Gminy Nowe Miasto Lub. 

Tomasz Waruszewski 
Mszanowo 

ul. Podleśna 1 
 
 

Wniosek 
 

Proszę udzielenie ulgi podatkowej: 

 umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę,* 
 odroczenie terminów płatności podatków, rozkładanie zapłaty podatków na raty,* 
 odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę,* 
 
Swój wniosek uzasadniam:  
 
 .................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

(podpis wnioskodawcy) 



 

 
…........................, dnia ................................. 

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

(imię i nazwisko) 
 

…........................................................ 
(adres zamieszkania) 

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

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

 NIP, REGON, PKD, PESEL) 
 

........................................................... 
(nr telefonu) 

 

Wójt Gminy Nowe Miasto Lub. 

Tomasz Waruszewski 
Mszanowo 

ul. Podleśna 1  
OŚWIADCZENIE 

wnioskodawcy o stanie majątkowym, sytuacji materialnej i ciężarach finansowych 

  

Ja..................................................................................................NIP.......................................... 

( imię i nazwisko ) 

zamieszkały/a w ........................................, przy ul. ..................,................................................ 

świadom / a wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego odpowiedzialności za podanie fałszywych 
danych lub zatajenie prawdy (zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego kto, składając zeznanie 
mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na 
podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do 
lat 3), oraz przedkładając materiały poświadczające informacje zawarte w niniejszym 
oświadczeniu. 

  

  

O ś w i a d c z a m 

  

1. Źródła dochodów i ich wysokość (w przypadku braku dochodów własnych – podać źródła 
utrzymania): 

 uzyskuję dochody z tytułu ................................................................................... w wysokości 
.............................................. zł brutto miesięcznie. 

 Inne dochody............................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



 

 2. Informacje o osobach pozostających z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwem 
domowym: 

  

LP. Imię i nazwisko  Wiek 
Stopień 

pokrewieństwa  
Źródło 

utrzymania  
Wysokość dochodu 

brutto 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

  

3. Inne, niż wymienione w punktach 1 i 2, środki utrzymania wnioskodawcy i jego rodziny oraz 
ich forma i wysokość (np. wsparcie rodziny; pomoc z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; 
dochody z najmu itp.): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



4. Osoby zameldowane pod tym samym adresem co wnioskodawca, prowadzące odrębne 

gospodarstwo domowe: 

a)........................................................................................................................................................... 

b)........................................................................................................................................................... 

c) ........................................................................................................................................................... 

d)........................................................................................................................................................... 

 

Uwagi (przede wszystkim, na jakich zasadach osoby te są zameldowane pod tym adresem, np. na 
podstawie umowy najmu; jakie ponoszą koszty utrzymania mieszkania, itp.): 

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

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

  

5. Informacje dotyczące rozdzielności majątkowej małżeńskiej: 

Czy została ustanowiona i kiedy............................................................................................................. 

  

6. Sytuacja mieszkaniowa: 

a) typ mieszkania, domu (np. własnościowe, komunalne)……………………………………………………………….. 

b) powierzchnia mieszkania .................................................................................................................. 

c) opis mieszkania (liczba izb, opis wyposażenia itp.)............................................................................ 

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

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

  

7. Wysokość i rodzaj stałych wydatków wnioskodawcy i jego rodziny ( kwota wydatku i okres 
jakiego dotyczy np. miesięcznie, za okres 2 miesięcy, kwartalnie itp.): 

Ø  Czynsz ......................................................................................................................................... 

Ø  Podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie .................................................................. 

Ø  Energia elektryczna .................................................................................................................... 

Ø  Gaz ............................................................................................................................................. 

Ø  Wodno-kanalizacyjne ................................................................................................................. 

Ø  Wywóz śmieci ............................................................................................................................. 

Ø  Wydatki na naukę ....................................................................................................................... 

Ø  Wydatki na leczenie ................................................................................................................... 

Ø  Telefon ........................................................................................................................................ 

Ø  Telewizja ..................................................................................................................................... 

Ø  Internet ...................................................................................................................................... 

Ø  Inne opłaty ................................................................................................................................. 

Ø  Spłaty kredytów ......................................................................................................................... 

Ø  Pozostałe wydatki ...................................................................................................................... 



 8. Korzystam z następujących kredytów: 

  

LP Kredytodawca 
Cel i 

kwota 
kredytu 

Data 
zawarcia 
umowy 

Okres 
spłaty 

kredytu 

Termin 
płatności 
ostatniej 

raty 

Wysokość 
miesięcznej 

raty 

1             

2             

3             

4             

Razem X X X X   

  

9. Posiadany majątek nieruchomy (jaki, gdzie, wysokość udziałów): 

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

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

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

  

10. Posiadany majątek ruchomy: 

- samochody lub inne pojazdy (marka, nr rejestracyjny, rok produkcji, szacunkowa wartość) 

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

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

- maszyny i urządzenia: ................................................................................................................. 

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

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

- inne środki trwałe  ...................................................................................................................... 

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

 

11. Kapitały pieniężne i prawa majątkowe 

  

- oszczędności ............................................................................................................................ 

- papiery wartościowe ............................................................................................................... 

- przedmioty wartościowe .......................................................................................................... 

- prawa majątkowe .................................................................................................................... 

 

 



12. Czy opłacane są bieżące zobowiązania wobec budżetu Gminy; jeśli nie to z jakiego 
powodu......................................................................................................................................... 

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

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

13. Stan zadłużenia z wyłączeniem długów z tytułu należności objętych wnioskiem: 

 

LP Wierzyciel 
Za jaki 
okres: 

Kwota 
zaległości 

Zawarte układy ratalne(ilość i 
wysokość raty oraz okres spłaty) 

1         

2         

3         

4         

Razem X   X 

  

14. Pozostałe informacje 

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

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

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

   

Jednocześnie oświadczam, iż dołączam następujące dokumenty poświadczające zawarte 

w niniejszym oświadczeniu informacje: 

  

1. .......................................... 

2. .......................................... 

3. .......................................... 

4. .......................................... 

5. .......................................... 

6. ...........................,.............. 

  

….............................................., dnia ............................                     .................................................................... 

podpis wnioskodawcy



……………………………… dnia ……………………….. 
 
 

............................................................... 
(imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy) 
 
............................................................... 
 
............................................................... 
   (adres zamieszkania/adres siedziby) 
 

 
Wójt Gminy Nowe Miasto Lub. 
Tomasz Waruszewski 
Mszanowo 
ul. Podleśna 1 
 

                                        

 
 
 

Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej prowadzonego przedsiębiorstwa 
 

 

W związku ze złożonym w dniu …………………….............wnioskiem w sprawie udzielenia ulgi 

podatkowej w ramach pomocy publicznej/pomocy de minimis* 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 ustawy 

z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz.533 ze zm.), 

 

 

Oświadczam, że  przedsiębiorstwo znajduję się/ nie znajduję się*  w trudnej sytuacji 

ekonomicznej** 

 

      

 

……………………………………………………………… 

podpis (pieczątka) osoby składającej oświadczenie 

 

 

 



 

 

Pouczenie:  

 

* niepotrzebne skreślić 

 

** pod pojęciem przedsiębiorcy w trudnej sytuacji, w rozumieniu pkt 9-11 Wytycznych Wspólnotowych 

dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej 

sytuacji (Dz. Urz. UE C 244, 1.10.2004, s.2) należy rozumieć przedsiębiorcę, który przy pomocy środków 

własnych oraz środków, jakie mógłby uzyskać od udziałowców, akcjonariuszy, wierzycieli lub z innych źródeł 

finansowania zewnętrznego, nie jest w stanie powstrzymać strat, które w przypadku nieotrzymania pomocy na 

ratowanie lub pomocy na restrukturyzację, doprowadziłyby do jego likwidacji w krótkiej lub średniej perspektywie 

czasowej. Przedsiębiorca jest w trudnej sytuacji ekonomicznej, gdy: 

a. w przypadku spółki kapitałowej – wielkość niepokrytej straty z lat ubiegłych łącznie z wynikiem 

finansowym roku bieżącego przewyższa 50% wartości kapitału zakładowego i wielkość straty w ostatnim 

roku obrotowym przewyższa 25% wartości kapitału zakładowego, 

b. w przypadku spółki nie będącej spółką kapitałową – wielkość straty przewyższa 50% wartości majątku 

spółki, stanowiącego mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę i wielkość straty w ostatnim roku 

obrotowym przewyższa 25% wartości tego majątku, 

c. są spełnione kryteria kwalifikujące przedsiębiorcę do wszczęcia wobec niego postępowania 

upadłościowego. 

 

Jeżeli nie są spełnione warunki, o których mowa w lit. a) – c) przedsiębiorca może być uznany za będącego w 

trudnej sytuacji ekonomicznej w szczególności, gdy: posiada nadmierne zdolności produkcyjne, następuje wzrost 

strat, zapasów lub zadłużenia, maleje obrót, zmniejsza się płynność finansowa, maleje wartość aktywów netto albo 

osiąga wartość zerową.  

 

 


