
Załącznik Nr 1 

ZARZĄDZENIA NR 41/2015 

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin 

z dnia 30.04.2015 r. 

 

Drobin, dnia .......................................... 

................................................................................ 
Nazwisko i imię 

................................................................................. 
PESEL 

................................................................................. 
Nazwisko i imię 

................................................................................. 
PESEL 

................................................................................. 
Adres zamieszkania 

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

tel. ............................... 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin 

ul. M. Piłsudskiego 12,   09-210 Drobin 

 

PODANIE 

Proszę o udzielenie ulgi podatkowej w formie …………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………… 

(odroczenia terminu płatności podatku/odroczenia terminu płatności zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę/rozłożenie 

na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę/umorzenia zaległości podatkowej/umorzenia odsetek za zwłokę 

od zaległości podatkowej) 

 

w podatku …………………………….……………. za okres ……………………………………….………..  

 

Uzasadnienie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

         (podpis) 

Cel  przetwarzania danych wynika z ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2017r poz. 201 z póżn. zm.) 



Załącznik Nr 2 

ZARZĄDZENIA NR 41 /2015 

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin 

z dnia 30.04 2015 r. 

Tajemnica skarbowa(wyłącznie do użytku służbowego) 

 

OŚWIADCZENIE 
o sytuacji rodzinnej, finansowej i majątkowej podatnika ubiegającego się o zastosowanie ulgi 

 

Ja…………………………………………………………………………………………………. 

zamieszkały/a……………………………………………………………………….……………, 

oświadczam: 

1.Mój dochód w bieżącym roku wyniósł …………………………………….......… zł netto,  

natomiast średnia miesięczna ………………………………..………….......……....  zł netto. 

2.Osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym(podstawowe dane personalne, stopień 

pokrewieństwa albo powinowactwa, źródła dochodów i ich średnia wysokość za ostatnie trzy miesiące): 

…………………………………………………………………………………....................…...……

……………………………………………………………………………………….......................…

….…………………………………………………………………………………....................……

………………………………………………………………………………….… 
Stan majątkowy: 

a) mieszkanie (lokatorskie, własnościowe, komunalne, dom jednorodzinny, inne):  …………………..... m2 

b) majątek nieruchomy (adres nieruchomości, powierzchnia, rodzaj): ……………………… 

- nieruchomości niemieszkalne: …………………………………………………………........ 

- grunty:……………………………………………………………………………………….. 

c) majątek ruchomy: 

- samochody (marka, rocznik, szacunkowa wartość): …………………………………………………... 

................………………………………………………………………………………............................ 
d) kapitały pieniężne i prawa majątkowe: 

- oszczędności..................................... zł      - papiery wartościowe(wg wart. nom.):.…………………zł 

- przedmioty wartościowe (wg wartości szacunkowej): …………...............………..…….…... 

- prawa majątkowe (wg wartości szacunkowej): ………………………………………………. 

 

Obciążenia finansowe: 

a) stałe (miesięczne) 

- czynsz/podatek: ………..…..….  - energia elektryczna: .………...……… - woda: ............................. . 

- kanalizacja: ............................. - gaz: …………….……… telefon, internet: ..……………….……….. 

- inne stałe wydatki (np. leki, nauka w szkole, itp.): ……………………………..…………….…..…… 

………………………………………………………………………………………….……….……….. 

b) okresowe:. 

- z tytułu zaciągniętych zobowiązań (pożyczek, kredytów, itp.): ….………………..………………..… 

………………………………………………………………………………..……………….…………. 

- jednorazowe (rodzaj, wysokość):…………………………………….………….…...………………… 

…………………..…………………………………………………...………………….…………….… 

 

Prawdziwość podanych powyżej informacji potwierdzam własnoręcznym podpisem: 

 

……………………. 

miejscowość, data 

………………………………………………… 
podpis osoby składającej oświadczenie 

 

Cel  przetwarzania danych wynika z ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2017r poz. 201 z późn. zm.) 



 

Załącznik Nr 3 

ZARZĄDZENIA NR   41  /2015 

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin 

z dnia  30.04 2015 r. 

 

 

Wykaz dodatkowych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o ulgę: 
 
- kopie rocznych zeznań podatkowych złożonych przez Wnioskodawcę i osoby pozostające z nim we 

wspólnym gospodarstwie za ostatnie 2 lata (np. PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 bądź inny ) wraz z ich 

korektami, 

- zaświadczenie z zakładu pracy o dochodzie, 

- zaświadczenie z PUP o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego, 

- odcinek wypłaty świadczenia z ZUS, KRUS itp. , 

- zaświadczenie/orzeczenie lekarskie 

- dokumenty potwierdzające sytuację opisaną w podaniu np. zaświadczenie/orzeczenie lekarskie,  

potwierdzenie kosztów leczenia (wypisy ze szpitala, kopie rachunków za leki) itp;  

- potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę ( kopie rachunków, dowodów zapłaty );  

- udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkania (energia elektryczna, woda, itp.) 

- umowy/dowody spłaty zaciągniętego kredytu bankowego. 
 

 


