
PODATKI  
Nazwa usługi Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w 

podatkach 
Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy Antonina Kuś - Inspektor ds. windykacji należności 

Barbara Ociepa - Inspektor ds. księgowości podatkowej 
Izabela Rosa - Inspektor ds. podatkowych 
pokój nr 6 

Podstawa prawna Art.306e Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa/t.j.Dz.U.Nr 8 poz.60 z 2005r z 
późn.zm./ 

Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie zaświdczenia o niezaleganiu w 
podatkach  

Opłaty Opłacie skarbowej: 
- podlegają -na podst. art.2 ust.1, ust.2 Ustawy z dnia 
9 września 2000 r. o opłacie skarbowej(Dz.U. z 2000 r. 
Nr 86, poz. 960 z późn. zm.) 
- nie podlegają - na podst. art 3 Ustawy z dnia 9 
września 2000 r. o opłacie skarbowej(Dz.U. z 2000 r. 
Nr 86, poz. 960 z późn. zm.)  
- są zwolnione - na podst. art.8 Ustawy z dnia 9 
września 2000 r. o opłacie skarbowej(Dz.U. z 2000 r. 
Nr 86, poz. 960 z późn. zm.) 
- są zwolnione - na podst. załącznika do Ustawy z dnia 
9 września 2000 r. o opłacie skarbowej(Dz.U. z 2000 r. 
Nr 86, poz. 960 z późn. zm.) "Szczegółowego wykazu 
przedmiotów opłaty skarbowej, stawek oraz zwolnień. 
Wniosek - 5,00 zł 
- za każdy załącznik 0,50 zł 
Zaświadczenie - 15,00 zł 

Sposób załatwienia sprawy Wydanie zaświadczenia 
Tryb odwoławczy Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Rędziny 
w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia o 
odmowie wydania zaświadczenia 

Termin załatwienia sprawy Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 
dni 

Inne informacje Wnioski mogą składać osoby fizyczne i osoby prawne 
Formularz do pobrania Brak  
Nazwa usługi Umorzenie zaległości podatkowych z tytułu 

łącznego zobowiązania pienięznego podatku 
rolnego,leśnego,od nieruchomości,podatku od 
środków transportu 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy Antonina Kuś - Inspektor ds. windykacji należności 

Barbara Ociepa - Inspektor ds. księgowości podatkowej 
Izabela Rosa - Inspektor ds. podatkowych 
pokój nr 6 

Podstawa prawna Art.67 poz. 7, 1a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa/t.j.Dz.U.Nr 8 poz.60 z 2005r z 
późn.zm/ 

Wymagane dokumenty Wniosek podatnika 
- wszelkie dokumenty obrazujące sytuację finansową 
podatnika oraz osób wspólnie z nim zamieszkujących 
W przypadku przedsiębiorców ubiegających sie o ulgę 



w zapłacie zaległości 
- oświadczenie o otrzymanej dotychczas pomocy 
publicznej z okresu trzech lat poprzedzających złożenie 
wniosku oraz dokumenty potwierdzające sytuację 
finansowo-ekonimiczną firmy podatknika 
- numer NIP, REGON, PKD  

Opłaty Wniosek zwolniony z opłaty 
Sposób załatwienia sprawy Wydanie decyzji 
Tryb odwoławczy Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Rędziny 
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji 

Termin załatwienia sprawy Do 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do 
2 miesięcy 

Inne informacje Wnioski mogą składać osoby fizyczne i osoby prawne 
Formularz do pobrania Brak  
Nazwa usługi Odroczenie terminu płatności łącznego 

zobowiązania pienięznego podatku 
rolnego,leśnego,od nieruchomości,podatku od 
środków transportu 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy Antonina Kuś - Inspektor ds. windykacji należności 

Barbara Ociepa - Inspektor ds. księgowości podatkowej 
Izabela Rosa - Inspektor ds. podatkowych 
pokój nr 6 

Podstawa prawna Art.48 par 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
Ordynacja podatkowa/t.j.Dz.U.Nr 8 poz.60 z 2005r z 
późn.zm/ 

Wymagane dokumenty Wniosek podatnika 
- wszelkie dokumenty obrazujące sytuację finansową 
podatnika oraz osób wspólnie z nim zamieszkujących 
W przypadku przedsiębiorców ubiegających sie o ulgę 
w zapłacie zaległości 
- oświadczenie o otrzymanej dotychczas pomocy 
publicznej z okresu trzech lat poprzedzających złożenie 
wniosku oraz dokumenty potwierdzające sytuację 
finansowo-ekonimiczną firmy podatknika 
- numer NIP, REGON, PKD  

Opłaty Do 6 miesięcy - zwolnione z opłaty skarbowej(dot. 
podatku rolnego, lesnego i od nieruchomości) 
Powyżej 6 miesięcy: 
- 5,00 zł od wniosku 
- 0,50 zł od każdego załącznika 

Sposób załatwienia sprawy Wydanie decyzji 
Tryb odwoławczy Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Rędziny 
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji 

Termin załatwienia sprawy Do 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do 
2 miesięcy 

Inne informacje Wnioski o zastosowanie ulgi w zapłacie mogą składać 
osoby fizyczne i osoby prawne 

Formularz do pobrania Brak  
Nazwa usługi Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym 



Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy Izabela Rosa - Inspektor ds. podatkowych 

pokój nr 6 
Podstawa prawna Art.306a,306b,306c Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

roku Ordynacja podatkowa/t.j.Dz.U.Nr 8 poz.60 z 
2005r z późn.zm/ 

Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie 
majątkowym  

Opłaty - podlegają -na podst. art.2 ust.1, ust.2 Ustawy z dnia 
9 września 2000 r. o opłacie skarbowej(Dz.U. z 2000 r. 
Nr 86, poz. 960 z późn. zm.) 
- nie podlegają - na podst. art 3 Ustawy z dnia 9 
września 2000 r. o opłacie skarbowej(Dz.U. z 2000 r. 
Nr 86, poz. 960 z późn. zm.)  
- są zwolnione - na podst. art.8 Ustawy z dnia 9 
września 2000 r. o opłacie skarbowej(Dz.U. z 2000 r. 
Nr 86, poz. 960 z późn. zm.) 
- są zwolnione - na podst. załącznika do Ustawy z dnia 
9 września 2000 r. o opłacie skarbowej(Dz.U. z 2000 r. 
Nr 86, poz. 960 z późn. zm.) "Szczegółowego wykazu 
przedmiotów opłaty skarbowej, stawek oraz zwolnień. 
Wniosek - 5,00 zł 
- za każdy załącznik - 0,50 zł 
Zaświadczenie - 11,00 zł 

Sposób załatwienia sprawy Wydanie zaświadczenia 
Tryb odwoławczy Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Rędziny 
w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia o 
odmowie wydania zaświadczenia 

Termin załatwienia sprawy Bez zbędnej zwłoki,nie później jednka niż w terminie 7 
dni 

Inne informacje Wnioski mogą składać osoby fizyczne i osoby prawne 
Formularz do pobrania Wniosekk  
Nazwa usługi Rozłożenie na raty zaległości podatkowych z 

tytułu łącznego zobowiązaniapienięznego 
podatku rolnego,leśnego,od 
nieruchomości,podatku od środków transportu 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy Antonina Kuś - Inspektor ds. windykacji należności 

Barbara Ociepa - Inspektor ds. księgowości podatkowej 
Izabela Rosa - Inspektor ds. podatkowych 
pokój nr 6 

Podstawa prawna Art.48 par.1 pkt 2par.3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
roku Ordynacja podatkowa/t.j.Dz.U.Nr 8 poz.60 z 
2005r z późn.zm/ 

Wymagane dokumenty Wniosek podatnika 
- wszelkie dokumenty obrazujące sytuację finansową 
podatnika oraz osób wspólnie z nim zamieszkujących 
W przypadku przedsiębiorców ubiegających sie o ulgę 
w zapłacie zaległości 
- oświadczenie o otrzymanej dotychczas pomocy 
publicznej z okresu trzech lat poprzedzających złożenie 
wniosku oraz dokumenty potwierdzające sytuację 
finansowo-ekonimiczną firmy podatknika 
- numer NIP, REGON, PKD  



Opłaty Od wniosku - 5,00 zł 
od załącznika - 0,50 zł 

Sposób załatwienia sprawy Wydanie decyzji 
Tryb odwoławczy Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Rędziny 
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji 

Termin załatwienia sprawy Do 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do 
2 miesięcy 

Inne informacje Wnioski o zastosowaniu ulgi w zapłacie zaległości 
podatkowej mogą składać osoby fizyczne i osoby 
prawne 

Formularz do pobrania Brak  
Nazwa usługi Złożenie deklaracji na podatek rolny, leśny i od 

nieruchomości przez osoby prawne 
Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy Antonina Kuś - Inspektor ds. windykacji należności 

Barbara Ociepa - Inspektor ds. księgowości podatkowej 
pokój nr 6 

Podstawa prawna Art.6 ust.8 ustawy z dn. 15.11.1984r o podatku 
rolnym/Dz.U.z 1993r Nr 94,poz 431z późn.zm/ 
Art.6 ust.9 ustawy z dn.12.01.1991 o podatkach i 
opłatach lokalnych/t.j.Dz.U.z 2002r Nr 9,poz 84 z 
późn.zm/ 
Art.6 ust.5 ustawy z dn. 30.10.2002r o podatku 
lesnym/Dz.U.z 2002r Nr 200,poz. 1682 z późn.zm/ 

Wymagane dokumenty - numer NIP 
- numer PESEL 
- numer Księgi Wieczystej lub aktu notarialnego 
- nazwa i siedziba Urzędu Skarbowego właściwego dla 
podatnika  

Opłaty Zwolniona z opłat 
Sposób załatwienia sprawy W przypadku gdy złożona deklaracja nie jest zgodna ze 

stanem prawnym organ podatkowy po 
przeprowadzeniu postepowania podatkowegowydaje 
decyzje w sprawie określenia wysokości zobowiązania 
podatkowego 

Tryb odwoławczy Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Rędziny 
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji 

Termin załatwienia sprawy Do 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do 
2 miesięcy 

Inne informacje Złożenie decyzji następuje bez wezwania organu 
podatkowego 

Formularz do pobrania Druki informacji na podatek rolny,leśny i od 
nieruchomości  

Nazwa usługi Złożenie informacji na podatek rolny, leśny i od 
nieruchomości przez osoby fizyczne 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy Izabela Rosa - Inspektor ds. podatkowych 

pokój nr 6 
Podstawa prawna Art.6a ust.5 ustawy z dn. 15.11.1984r o podatku 

rolnym/Dz.U.z 1993r Nr 94,poz 431z późn.zm/ 
Art. 6 ust. 6 ustawy z dn.12.01.1991 o podatkach i 



opłatach lokalnych/t.j.Dz.U.z 2002r Nr 9,poz 84 z 
późn.zm/ 
Art.6 ust.2 ustawy z dn. 30.10.2002r o podatku 
lesnym/Dz.U.z 2002r Nr 200,poz. 1682 z późn.zm/ 

Wymagane dokumenty - numer NIP 
- numer PESEL 
- numer Księgi Wieczystej lub aktu notarialnego 
- nazwa i siedziba Urzędu Skarbowego właściwego dla 
podatnika  

Opłaty Zwolniona z opłat 
Sposób załatwienia sprawy Wydanie decyzji ustalającej wysokość podatków lub 

wydnaie decyzji zmieniającej decyzję - nakaz płatniczy 
Tryb odwoławczy Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Rędziny 
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji 

Termin załatwienia sprawy Do 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do 
2 miesięcy 

Inne informacje Złożenie decyzji następuje: 
- bez wezwania organu podatkowego 
- na wezwanie organu podatkowego 

Formularz do pobrania Druki informacji na podatek rolny,leśny i od 
nieruchomości  

Nazwa usługi Zastosowanie ulg z tytułu odłogowania gruntu na 
okres trzech lat 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy Izabela Rosa - Inspektor ds. podatkowych 

pokój nr 6 
Podstawa prawna Art.12 ust.1 pkt.7 ustawy z dn. 15.11.1984r o podatku 

rolnym/Dz.U.z 1993r Nr 94,poz 431z późn.zm/ 
Wymagane dokumenty - wniosek podatnika 

- oświadczenie podatnika o utrzymaniu gruntów rolnych 
w należytej kulturze 
- pozytywna opinia Komisji Rolnictwa 

Opłaty Wniosek - 5,00 zł 
Załącznik - 0,50 zł 

Sposób załatwienia sprawy Wydanie decyzji 
Tryb odwoławczy Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Rędziny 
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji 

Termin załatwienia sprawy Do 1 miesiąca 
Inne informacje Wnioski mogą składać osoby fizyczne i osoby prawne 
Formularz do pobrania Brak  
Nazwa usługi Złożenie deklaracji na podatek od środków 

transportowych DT-1 lub korekty deklaracji 
Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy Izabela Rosa - Inspektor ds. podatkowych 

pokój nr 6 
Podstawa prawna 1.Art. 9 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12.01.1991r o 

podatkach i opłatach lokalnych/t.j.Dz.U. Nr 9 poz.84 z 
2002r z późn.zm/ 
2.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 
2004 w sprawie wzoru deklaracji na podatek od 
środków transportowych/Dz.U.Nr 252 poz 2523 z 



2004r/ 
Wymagane dokumenty - deklaracja DT-1 wraz załącznikiem DT-1A 

- umowa zakupu lub sprzedaży środak 
transportowego,bądź faktura 
- dowód rejestracyjny lub karta pojazdu 

Opłaty Zwolniona z opłat 
Sposób załatwienia sprawy Wydanie decyzji 
Tryb odwoławczy Nie ma 
Termin załatwienia sprawy Niezwłocznie 
Inne informacje Złożenie deklaracji bez wezwania organu podatkowego. 

Termin złożenia deklaracji- do 15 lutego 
W przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał po 
tym dniu- do 14 dniod powstania obowiązku 
podatkowego 

Formularz do pobrania Druki deklaracji na podatek od środków transportowych 
DT-1 wraz z załącznikiem DT-1A  

Nazwa usługi Zastosowanie ulgi z tytułu nabycia gruntu 
Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy Izabela Rosa - Inspektor ds. podatkowych 

pokój nr 6 
Podstawa prawna Art. 12 ust 1, pkt 4, ust3-8 i art 13d ust 1 pkt 3 ustawy 

z dnia 15.11.1984r o podatku rolnym/t.j.Dz.U.Nr 94 
poz.431 z 1993r z późn.zm/ 

Wymagane dokumenty - wniosek podatnika 
- kserokopia aktu notarialnego 

Opłaty Wniosek - 5,00 zł 
Załącznik - 0,50 zł 

Sposób załatwienia sprawy Wydanie decyzji 
Tryb odwoławczy Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Rędziny 
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji 

Termin załatwienia sprawy Do 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do 
2 miesięcy 

Inne informacje Wnioski mogą skłądać osoby fizyczne i osoby prawne, 
które uwtorzyły bądź powiększyły gospodarstwo rolne 
na drodze umowy sprzedaży 

Formularz do pobrania Brak  
Opracowanie: Antonina Kuś, Barbara Ociepa, Izabela Rosa 

Zatwierdził: Maria Borówka - Skarbnik Gminy Rędziny 
 


