
KARTA USŁUG  
Urząd Miejski w Chojnowie  
Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów  
tel. (76) 81 88 285, fax. (76) 81 87 515  
e-mail: urzad.miejski@chojnow.eu  
www.chojnow.eu    bip.chojnow.net.pl    
Godziny otwarcia:   
poniedziałek, środa, czwartek - 7.30  - 15.30 
wtorek 7.30 – 16.30  
piątek 7.30  - 14.30  

  
  
Nazwa usługi:  

ZWROT NADPŁACONEGO PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI,  
PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH, PODATKU 
ROLNEGO  I PODATKU LEŚNEGO.  

  
Miejsce załatwienia sprawy:  

Urząd Miejski w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1 
Wydział Finansowo - Budżetowy,  
pok. Nr 2A, tel. 76 870 27 55, 76 818 82 32 
pok. Nr 2E, tel. (76) 818 00 00. 

  
Sposób załatwienia sprawy:  

Decyzja.  
  
Wymagane dokumenty:  

Wniosek skierowany do Burmistrza Miasta Chojnowa.  
  
Opłaty:  

Brak.  
  
Czas załatwienia sprawy:  

Do jednego miesiąca, a w przypadkach skomplikowanych do dwóch 
miesięcy. O każdym braku możliwości załatwienia sprawy we właściwym 
terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając 
przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia 
sprawy.  

 
Tryb odwoławczy:  

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego        
w Legnicy za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chojnowa w terminie 14 dni 
od dnia jej doręczenia.   

  
Podstawa prawna:  

Rozdział 9 (art. 72-80), art. 207 i 210 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r., 
ustawy Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020r., poz. 1325 ze zmianami),   

  
 

      

http://www.chojnow.eu/


 
Uwagi: 

 
Nadpłata powstaje z dniem: 
1) zapłaty przez podatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od 
należnej; 
2) pobrania przez płatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od 
należnej; 
3) zapłaty przez płatnika lub inkasenta należności wynikającej z decyzji o jego 
odpowiedzialności podatkowej, jeżeli należność ta została określona 
nienależnie lub w wysokości większej od należnej; 
4) wpłacenia przez płatnika lub inkasenta podatku w wysokości większej od 
wysokości pobranego podatku; 
5) zapłaty przez osobę trzecią lub spadkobiercę należności wynikającej z 
decyzji o odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej wysokość 
zobowiązania podatkowego spadkodawcy, jeżeli należność ta została 
określona nienależnie lub w wysokości większej od należnej. 
          
Nadpłata podlega zwrotowi w terminie: 
1) 30 dni od dnia wydania nowej decyzji - jeżeli nadpłata powstała w związku 
z uchyleniem albo stwierdzeniem nieważności decyzji; 
2) 30 dni od dnia wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę lub określającej 
wysokość nadpłaty; 
 
Zwrot nadpłaty następuje: 
1) w przypadku gdy podatnik, płatnik lub inkasent jest obowiązany do 
posiadania rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie 
oszczędnościowo-kredytowej, wyłącznie na ten rachunek wskazany przez 
podatnika, płatnika lub inkasenta; 
2) w przypadku gdy podatnik, płatnik lub inkasent nie jest obowiązany do 
posiadania rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie 
oszczędnościowo-kredytowej, na wskazany rachunek bankowy lub rachunek 
w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej podatnika, płatnika lub 
inkasenta albo przekazem pocztowym, chyba że podatnik, płatnik lub inkasent 
zażądają zwrotu nadpłaty w kasie. 
 
Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet 
zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od 
nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz 
bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi         
z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub 
w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. 

 
Informujemy, że pod adresem elektronicznym https://podatki.chojnow.eu 
funkcjonuje Gminny Portal Podatkowy, dzięki któremu za pomocą konta 
ePUAP/Profilu Zaufanego lub nadanego loginu i hasła możemy zalogować się 
do naszego konta podatkowego, gdzie : 
- możemy podejrzeć nasze zaległości w podatkach,  
- możemy wprowadzić nasz adres e-mail oraz/lub numer telefonu i wyrazić 
zgodę na otrzymywanie powiadomień o przeterminowanych płatnościach, 
- możemy dokonać płatności za nasze indywidualne konto bankowe 
bezpośrednio z tego portalu za pomocą bezpiecznych płatności online (PayU). 

 

https://podatki.chojnow.eu/

