
ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2015
WÓJTA GMINY LIPIE

z dnia 1 kwietnia 2015 r.

w sprawie określenia wzoru upomnienia dla zaległości podatkowych

Na podstawie art.15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1996 roku o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1619 ze zmianami) oraz § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy 
podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (Dz.U. z 2014 r. 
poz.656)

Wójt Gminy Lipie
zarządza, co następuje :

§ 1. Określam wzory upomnień dla zaległości podatkowych, stanowiące załączniki do niniejszego 
zarządzenia:

Załącznik Nr 1 – podatki

Załącznik Nr 2 – środki transportowe

Załącznik Nr 3 – gospodarka odpadami

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam inspektorowi ds. księgowości podatków i opłat,

inspektorowi ds. działalności gospodarczej, inspektorowi ds. ochrony środowiska i kanalizacji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Lipie

Bożena Wieloch
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                                                         Załącznik nr 1 
                                                               do Zarządzenia Nr 0050.19.2015 
                                                               Wójta Gminy Lipie 
                                                                z dnia 01.04.2015 
 
  Wójt Gminy Lipie 
ul. Częstochowska 29 
   42-165 Lipie                                   Za potwierdzeniem odbioru 

 
UPOMNIENIE                                                 
Nr …………………... 
z dnia ………………. 
Nr Karty: …………… 
NIP: ………………… 
Pesel: ………………        
 
 
Na podstawie art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst 
jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.1619 ze zmianami) wzywa się do uregulowania następujących należności: 

Lp. Rodzaj należności 
pieniężnej 

Okres Kwota 
należności 
głównej w zł 

Odsetki z 
tytułu zwłoki 
liczy się od 
dnia 

1) 

Odsetki na 
dzień 

1) 
Kwota do 
zapłaty na 
dzień 

1       

2 Koszty upomnienia      

 Razem      

 
Kwota do zapłaty została obliczona na dzień ……………………. i zwiększa się z każdym dniem o odsetki od 
zaległości podatkowych liczone od kwoty głównej, co należy uwzględnić dokonując zapłaty. 
Stawka odsetek od zaległości podatkowych za zwłokę według, której należy obliczyć dalsze odsetki wynosi 
……… % w skali roku. 
Należności te należy wpłacić w ciągu 7 dni, licząc od dnia doręczenia niniejszego upomnienia, do kasy Urzędu 
Gminy Lipie, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lipie 
 
B.S. Krzepice O/Lipie 
Nr 93 8250 1026 2102 0000 0026 0001 
 
W przypadku nieuregulowania należności w terminie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia, zostanie wszczęte 
postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej, co 
spowoduje powstanie obowiązku uiszczenia kosztów egzekucyjnych, które zaspokajane są w pierwszej 
kolejności. 
 
Na dzień wystawienia upomnienia należność pieniężna wraz z odsetkami i kosztami upomnienia wynosi 
…………… zł  (w tym odsetki ………… zł). Od dnia następnego do dnia wpłaty włącznie odsetki nalicza 
samodzielnie zobowiązany. 

                                                   ………………………………………………….                                  
                                                                             (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe 
                                                                        osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela) 

      

   _______________________________________ 

1) Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych naliczone na dzień wystawienia upomnienia 

 
Zobowiązany: 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
 
………………………………………………….. 
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                                                                             Załącznik nr 2 
                                                                             do Zarządzenia Nr 0050.19.2015 
                                                                             Wójta Gminy Lipie 
                                                                             z dnia 01.04.2015 

   Wójt Gminy Lipie                                                                                                                                                                                              
ul. Częstochowska 29                                                     

     42-165 Lipie                                                                                                                  

                                                                 Za potwierdzeniem odbioru 

     

UPOMNIENIE 

Nr ………………………………………… 

z  dnia ………………………………….. 

Nr Konta zobowiązanego: 

……………………………………………. 

NIP: ……………………………………… 

Pesel: …………………………………… 

   

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

(tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.1619 ze zmianami) wzywa się do uregulowania następujących należności: 

Lp. Rodzaj należności 
pieniężnej 

Okres Kwota należności 
głównej  
zł    gr 

Odsetki z 
tytułu zwłoki 
liczy się od 
dnia

1)
 

Odsetki 
na 
dzień

1)
 

Kwota do zapłaty 
na dzień 

1       

2       

3 Koszty upomnienia      

 Razem      

 

Kwota do zapłaty została obliczona na dzień ………………………….. i zwiększa się z każdym dniem o odsetki od 

zaległości podatkowych liczone od kwoty głównej, co należy uwzględnić dokonując zapłaty. 

Stawka odsetek od zaległości podatkowych za zwłokę według, której należy obliczyć dalsze odsetki wynosi 

……………% w skali roku. 

Należności te należy wpłacić w ciągu 7 dni, licząc od dnia doręczenia niniejszego upomnienia, do kasy Urzędu Gminy 

Lipie, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lipie 

B.S. Krzepice O/Lipie  Nr 93 8250 1026 2102 0000 0026 0001 

W przypadku nieuregulowania należności w terminie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia, zostanie wszczęte 

postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej, co 

spowoduje powstanie obowiązku uiszczenia kosztów egzekucyjnych, które zaspokajane są w pierwszej kolejności. 

Na dzień wystawienia upomnienia należność pieniężna wraz z odsetkami i kosztami upomnienia wynosi 

……………………… zł ( w tym odsetki ……………………zł). Od dnia następnego do dnia wpłaty włącznie odsetki 

nalicza samodzielnie zobowiązany.  

                                                                                                          

                                                                                                       

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

                                                          (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe  

                                                 osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela) 

   _______________________________________ 
1) Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych naliczone na dzień wystawienia upomnienia

 

 

Zobowiązany: 

 

………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 
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                                                                           Załącznik nr 3 
                                                                             do Zarządzenia Nr 0050.19.2015 
                                                                             Wójta Gminy Lipie 
                                                                             z dnia  01.04.2015 

                                                                                                                                                    
Wójt Gminy                                                                                                

42-165 Lipie, ul. Częstochowska 29                             Pesel: ……………………………………..                                                       
                                                          
UPOMNIENIE                                             Za potwierdzeniem odbioru  
                                                  
Nr UP. …………………                                         Adresat:                                                                                                 
Z dnia ………………………..                                       ……………………………………………….   
                                                         ………………………………………………. 
                                                         ………………………………………………. 
          
Na podstawie art.  15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym  
w administracji ( tekst jednolity Dz.U z 2014 r. poz. 1619 ze zmianami) wzywa się do uregulowania 
następujących należności: 
 

Lp. Rodzaj 
należności 

Miesiąc/Rok Kwota 
należności 
głównej w 
zł 

Kwota od 
której 

nalicza             
się odsetki 

w zł 
1)

 

Odsetki z 
tytułu 
zwłoki 

liczy się 
od dnia 

Kwota odsetek za 
zwłokę w zł od 

dnia…… 

1       

2 Koszty 
upomnienia 

     

3 Razem      

 
Należności te należy wpłacić w ciągu 7 dni, licząc od dnia doręczenia niniejszego upomnienia, do kasy,  
za pośrednictwem Poczty Polskiej lub na rachunek bankowy 
 
Bank Spółdzielczy w Krzepicach O/Lipie 
Nr konta indywidualnego …………………………………….. 
 
W przypadku nieuregulowania należności we wskazanym terminie, zostanie wszczęte postępowanie 
egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej,  
co spowoduje dodatkowe obciążenia kosztami egzekucji. 
W przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego powstaje obowiązek uiszczenia 
kosztów egzekucyjnych, które zaspokajane są w pierwszej kolejności. 
Zgodnie z art.53 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2014 r. poz. 1619 ze 
zmianami) od zaległości podatkowych nalicza się odsetki za zwłokę. Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia 
następującego po dniu upływu terminu płatności opłaty, do dnia zapłaty włącznie z tym dniem. 
 
Wyżej wymienioną kwotę odsetek za zwłokę naliczono na dzień wystawienia upomnienia i została ona podana 
jedynie informacyjne, natomiast odsetki za zwłokę biegną nadal do dnia zapłaty włącznie. Według art. 53 § 3 
Ordynacja podatkowa odsetki za zwłokę do dnia wpłaty nalicza podatnik. Na dzień wystawienia upomnienia 
stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi ………% kwoty zaległości  
w stosunku rocznym. 
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Informację o wysokości odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych można uzyskać pod nr telefonu 
34/1388032 w.39 

   _______________________________________ 
1) 

Kwota, od której nalicza się odsetki za zwłokę, jeżeli dochodzoną należnością są odsetki od nieuregulowanej w terminie zaliczki na 

podatek. 
 
 

                                                                                                                                                                   
                                                                                                       

                                                               

……………………………………………………………………………… 

                                                             (podpis i pieczątka z podaniem imienia, nazwiska                                                                  

                                                                         I stanowiska służbowego) 
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