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KARTA USŁUG  

NR PO/11 

WYDANIE 2 

PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI RZECZY LUB PRAW MAJĄTKOWYCH 
W ZAMIAN ZA WYGAŚNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO 
Z TYTUŁU ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH 
Podstawa prawna  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja  podatkowa (Dz. U. z 2016, poz. 613 

ze zm.), 

 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie 
naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu 
informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. Nr 165, poz. 1373 ze 
zm) 

Komórka 
odpowiedzialna 

Wniosek należy złożyć w sekretariacie UG Hyżne (II piętro, pok. nr 2). Sprawę 
prowadzi Dział podatków (III piętro, pok. nr 18) tel. 17 230 45 75 

Sposób załatwienia 
sprawy 

Postępowanie rozpoczyna złożenie wniosku przez Podatnika, a po jego 
zaakceptowaniu przez Wójta Gminy Hyżne wydanie rzeczy lub praw majątkowych. 
Wydanie decyzji w sprawie wygaśnięcia zobowiązania podatkowego w zamian za 
przeniesienie na rzecz Gminy własności rzeczy lub praw majątkowych 

Wymagane 
dokumenty 

Wniosek o wyrażenie zgody na przejęcie przez Gminę własności rzeczy lub praw 
majątkowych w zamian za wygaśniecie zobowiązania podatkowego sporządzony 
osobiście przez podatnika. 
Dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia na rzecz Gminy własności rzeczy lub 
praw majątkowych. 

Formularz do 
pobrania 

Brak 

Opłaty Nie podlega 

Czas załatwienia 
sprawy 

do 30 dni, a w przypadkach spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż 
w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (złożenia wniosku przez 
Podatnika). 

Tryb odwoławczy Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Hyżne, w terminie 14 dni od dnia jej 
doręczenia.  

Inne informacje Przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych następuje na podstawie 
umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Hyżne, a Podatnikiem, natomiast 
terminem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego będzie dzień przeniesienia 
własności rzeczy lub praw majątkowych. 
Przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych następuje wyłącznie na 
wniosek Podatnika. 
Za termin wygaśnięcia zobowiązania podatkowego uważa się dzień przeniesienia 
własności rzeczy lub prawa majątkowych.  
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca 
zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. 

 
Opracował:  

Dorota Pecka, Grażyna Pałac 
Inspektor 
dnia 02.12.2016 

Sprawdził: 

Krzysztof Wiśniewski 
Sekretarz Gminy Hyżne 

Zatwierdził: 

Krystyna Wojtyło 
Wójt Gminy Hyżne 
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