
ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2011 

Burmistrza Żelechowa  

z dnia 18 kwietnia 2011 r. 

w sprawie sposobu i zasad wysyłania upomnień oraz sporządzania tytułów wykonawczych za 

zaległości osób fizycznych w podatku rolnym, podatku leśnym i podatku od nieruchomości  

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z 

dnia 22 listopada 2001r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 137, poz. 1541 ze zm.), ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 

podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006, Nr 121, poz. 844 ze zm.), ustawy z dnia 30 

października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.), ustawy z dnia 

15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) 

Burmistrz Żelechowa zarządza, co następuje: 

 

§ 1 

W sprawie sposobu i zasad wysyłania upomnień oraz sporządzania tytułów wykonawczych 

za zaległości osób fizycznych w podatku rolnym, podatku leśnym i podatku od 

nieruchomości obowiązują przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.) oraz wydane 

na jej podstawie przepisy wykonawcze, w szczególności rozporządzenie Ministra Finansów z 

dnia 22 listopada 2001r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 137, poz. 1541), a także niniejsze zarządzenie. 

§ 2 

1. Pracownicy odpowiedzialni za księgowość podatkową zobowiązani są do 

systematycznej, stałej kontroli terminowości zapłaty podatkowych zobowiązań 

pieniężnych. 

2. W sytuacji, gdy podatnik nie zapłacił należności w terminie płatności podatku lub 

raty, do końca miesiąca, w którym przypada ta płatność, pracownik księgowości 

podatkowej sporządza upomnienie wg wzoru stanowiącego załącznik do 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001r. w sprawie wykonania 

niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 

Nr 137, poz. 1541 ze zm.), z zagrożeniem wszczęcia egzekucji po upływie 7 dni od 

dnia doręczenia upomnienia. Upomnienie wysyła się do dłużnika za potwierdzeniem 

odbioru.  

3. Pracownicy księgowości podatkowej prowadzą ewidencję upomnień wg wzoru 

określonego  rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 2.  



§ 3 

1. Jeżeli podatnik (osoba fizyczna) nie zapłacił należności w podatku rolnym, podatku 

leśnym lub podatku od nieruchomości w terminie pracownik księgowości podatkowej 

sporządza pierwsze upomnienie za dany rok podatkowy po upływie przepisanego 

terminu płatności II raty, tj. po 15 maja danego roku, nie później niż do 31 lipca 

bieżącego roku, zaś w razie braku zapłaty należności w tych podatkach w kolejnych 

ratach za dany rok podatkowy drugie upomnienie sporządza się po upływie 

przepisanego terminu płatności IV raty, tj.: po 15 listopada danego roku, nie później 

niż do 31 grudnia bieżącego roku. 

2. Jeżeli wysokość poszczególnych rat z bieżącego roku w podatku rolnym, podatku 

leśnym lub podatku od nieruchomości dla podatnika (osoby fizycznej) łącznie nie 

przekracza 50 zł (pięćdziesiąt złotych) upomnienie wystawia się tylko jeden raz w 

ciągu roku podatkowego po upływie terminu płatności IV raty, tj. po 15 listopada 

danego roku, nie później niż do 31grudnia bieżącego roku. 

§ 4 

1. W przypadku nieuregulowania przez podatnika zaległości podatkowych w pełnej 

wysokości, po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu wystawia 

się tytuł wykonawczy, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu, o którym 

mowa w § 2 ust. 2. 

2. Tytuł wykonawczy sporządza się na kwoty objęte upomnieniem nie wcześniej niż po 

upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia  i nie później niż w terminie do 28 

lutego następnego roku. 

3. Wystawione tytuły wykonawcze wraz z dołączonymi kopiami upomnień wpisuje się 

do ewidencji tytułów wykonawczych i przesyła się do właściwego Urzędu 

Skarbowego. 

§ 5 

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy. 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

BURMISTRZ ŻELECHOWA 

(-) 

Mirosława Miszkurka 


