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KARTA USŁUG 
Nr karty: 

Fn.8.2021 

Referat: Referat Finansów 

Stanowisko: podinspektor ds. księgowości, młodszy referent ds. księgowości  

Nazwa usługi: 
Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny - umarzanie, odraczanie terminu spłaty, rozkładanie na raty 

Wymagane 
dokumenty: 

Wniosek, oświadczenia i zaświadczenia stwierdzające sytuację rodzinną, materialną 
i finansową, natomiast osoba prowadząca działalność gospodarczą dodatkowo 
dokumenty i oświadczenia potrzebne celem udzielenia pomocy de minimis. 

Miejsce złożenia 
dokumentów: 

Urząd Gminy w Zębowicach ul. Izydora Murka 2, 46-048 Zębowice, 
pokój nr 23, 26, tel. 77 4216 076 w. 25, 23 
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00 

Opłaty: Nie podlega opłacie skarbowej 

Termin  i sposób 
załatwienia: 

Na podstawie Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2020, poz. 256 
z późn. zm.) sprawa jest załatwiana bez zbędnej zwłoki. Natomiast załatwienie sprawy 
wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 
miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch 
miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 
Sprawa zostaje załatwiona w formie jednostronnego oświadczenia woli Wójta lub 
kierownika jednostki podległej, w oparciu o przepisy prawa cywilnego (Dz.U. z 2019, 
poz. 1145 z późn. zm.). 

Podstawa prawna: 

Uchwały Nr XXXVI/261/2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie 
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności 
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zębowice i jej 
jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, 
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby 
uprawnionej do udzielania tych ulg 

Tryb odwoławczy: -  

Informacje 
dodatkowe: 

Udzielanie wymienionych ulg może nastąpić jedynie po uregulowaniu przez dłużnika 
równowartości podatku VAT, jeżeli w związku z wystawioną fakturą VAT wierzyciel 
zapłacił ten podatek. 

Formularze i 
wnioski do 
pobrania: 

Wniosek o udzielanie 

ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.docx
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TABELA KARTY USŁUGI 
 

Wyszczególnienie Imię i nazwisko Data i podpis 

Opracował: 
Kornelia Pietras 

Kinga Zacha 
 

Zaopiniował:   

Zaakceptował:   

Zatwierdził:   
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