
                               
                                                                                                                     Załącznik nr 1 do Karty Informacyjnej 

              Siemianowice Śląskie, dnia  .....................

         Prezydent Miasta
         Siemianowice Śląskie 

Wnioskodawca: ......................................................
                           Imię i nazwisko  

................................................................................

Ulica i nr domu:......................................................

Miejscowość:  - ...................................................

Telefon kontaktowy: ..................................................

Adres do korespondencji: .......................................
                              Wypełnić w przypadku, gdy jest inny, niż adres zamieszkania

................................................................................

PESEL 

WNIOSEK
o udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu mandatu (-ów) karnego 

(-ych) kredytowanego (-ych) nałożonego (-ych) przez Straż Miejską 
w Siemianowicach Śląskich

dotyczy mandatu (-ów):

1. Seria ………… nr ……………… nałożonego w dniu …………………………… r. w kwocie ……………………… zł;

2. Seria ………… nr ……………… nałożonego w dniu …………………………… r. w kwocie ……………………… zł;

3. Seria ………… nr ……………… nałożonego w dniu …………………………… r. w kwocie ……………………… zł;

          Na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 67 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w związku z art. 67a Ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r.  Ordynacja podatkowa (j.t.  Dz.U. z 2012 r.  poz.749 z późn.zm.)  zwracam się z wnioskiem 
o udzielenie ulgi w postaci:  ........................................................................................................................
                                                              podać formę ulgi

         w spłacie mojego zobowiązania wobec Gminy Miasta Siemianowice Śląskie z tytułu ww. 
mandatu (-ów):
         Ilość rat ………………………….. (podać w przypadku wnioskowania o rozłożenie należności na 
raty).
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UZASADNIENIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wykaz dokumentów przedstawiających sytuację finansową Zobowiązanego, które należy dołączyć 
do wniosku:

• jeżeli Wnioskodawca jest osobą pracującą bądź pobierającą świadczenie emerytalne lub rento-
we  - winien załączyć dokumenty potwierdzające źródła i wysokość osiąganego dochodu np. 
zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia,  umowę o pracę, umowę zlecenia, 
umowę o dzieło, odcinek emerytury lub renty, decyzję ZUS o przyznaniu świadczenia, doku-
menty potwierdzające opłatę za lokal mieszkalny, opłatę za media (energię elektryczną, gaz, 
wodę, telefon itp.),

• jeżeli Wnioskodawca jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy – 
winien załączyć  aktualny dokument z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzający jej  status 
np.: karta osoby bezrobotnej, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające, że 
jest osobą bezrobotną, dokumenty potwierdzające opłatę za lokal mieszkalny, opłatę  za media 
(energię elektryczną, gaz, wodę, telefon itp.),

• jeżeli Wnioskodawca jest osobą niezarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy – winien 
załączyć np. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu osiągniętego (lub bra-
ku dochodu) w ostatnim roku rozliczeniowym, rozliczenia podatkowe (PIT) lub dokumenty po-
twierdzające, iż uzyskuje świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki stałe lub okresowe, doku-
menty potwierdzające opłatę za lokal mieszkalny, opłatę za media (energię elektryczną, gaz, 
wodę, telefon itp.),

•  jeżeli Wnioskodawca prowadzi własną działalność gospodarczą – winien załączyć dokumenty 
potwierdzające źródła i wysokość osiąganego dochodu np. rozliczenie podatkowe, wydruk z 
księgi przychodów i rozchodów, dokumenty potwierdzające opłatę za lokal mieszkalny, opłatę 
za media (energię elektryczną, gaz, wodę, telefon itp.),

• jeżeli Wnioskodawca jest osobą uczącą - winien załączyć dokument potwierdzający fakt, iż po-
biera naukę w trybie dziennym (stacjonarnym) np. aktualne zaświadczenie o uczęszczaniu do 
szkoły lub na studia, 

• jeżeli Wnioskodawca jest osobą uczącą się w trybie niestacjonarnym – winien załączyć ponad-
to dokumenty potwierdzające, że jest osobą bezrobotną bądź potwierdzające wysokość docho-
du,

2



• inne dokumenty mogące mieć wpływ na wynik postępowania lub wskazujące na występowanie 
przesłanek warunkujących przyznanie ulgi w tym dotyczące sytuacji  materialnej  i  życiowej 
Wnioskodawcy oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie.

       Dokumenty urzędowe należy przedłożyć w oryginale lub w formie urzędowo poświadczonego 
odpisu lub wyciągu z dokumentu sporządzonego przez organ (podmiot), który sporządził dokument. 

       Zamiast  oryginału  dokumentu  (dot.  również  prywatnego)  może  zostać  przedłożony  odpis 
dokumentu,  jeżeli  jego  zgodność  z  oryginałem  zostanie  poświadczona  przez  notariusza  albo 
występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem lub radcą prawnym.        

        Do wniosku należy ponadto załączyć oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej lub wydruk 
potwierdzający dokonanie operacji bankowej, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. 2007 r. Nr 187, poz. 1330) 
w nieprzekraczalnym terminie 3 dni, od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.

      Wpłaty opłaty skarbowej zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
(tj. Dz.U.2012 poz.1282 ) w wysokości 10,00 zł -  według stawki określonej w tabeli stanowiącej 
załącznik  do  ustawy należy  dokonać  na  rachunek  bankowy Urzędu  Miasta  Siemianowice  Śląskie 
(np. na poczcie, przelewem bankowym i w kasach Urzędu Miasta).

Nr konta: 96 1050 1214 1000 0010 0150 5823
z dopiskiem „Opłata za wydanie decyzji”

POUCZENIE:
       
       Zgodnie z art. 7 pkt 5 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (tj. Dz. U. Nr 2012  
poz. 1282) istnieje możliwość zwolnienia od opłaty skarbowej. W celu skorzystania ze zwolnienia 
zainteresowany musi  przedstawić  zaświadczenie  potwierdzające  korzystanie  ze świadczeń  pomocy 
społecznej z powodu ubóstwa.

       Oświadczam, że zostałem(-am) poinformowany(-a) o prawie do uczestniczenia w każdym stadium 
postępowania,  a  przed  wydaniem  decyzji,  do  wypowiedzenia  się  co  do  zebranych  dowodów 
i materiałów oraz zgłoszonych żądań, zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 poz.267).

       Oświadczam, że zostałem(-am) poinformowany (-a), iż w toku postępowania strony oraz ich 
przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej 
zmianie swego adresu, zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 poz.267).

       Oświadczam, że przekazane dokumenty oraz informacje do Urzędu Miasta niezbędne w celu prze-
prowadzenia postępowania administracyjnego są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.

     Jestem świadomy/a, że na podstawie art. 233 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny 
(tj. Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara 
pozbawienia wolności do  lat 3.

                                 
      ...............................................................
         data i czytelny podpis Wnioskodawcy
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Do wniosku załączam następujące dokumenty:

1. …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………

4. …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………

5. …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………

         ..............................................................
          data i czytelny podpis Wnioskodawcy
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	WNIOSEK


