
                                                                                                       Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 96/2017 

        Wójta Gminy Zbójno z dnia 16 października 2017 r. 

 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI W SPŁACIE NALEŹNOŚCI PIENIĘŻNYCH  

MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY 

przypadających Gminie Zbójno lub jej jednostkom organizacyjnym 

_________________________________________________________________________________ 

   

         Zbójno, dnia......................... 

 

........................................................... 
(imię i nazwisko/ nazwa) 

 

 

...........................................................   .......................................................... 
(adres / siedziba) 

 

 

...........................................................   ........................................................... 
PESEL/NIP        ORGAN uprawniony do stosowania ulg 

 

 

.......................................................... 
telefon kontaktowy 

 

 

1. Niniejszym, w trybie art. 123 §1 pkt. 2 Kodeksu Cywilnego, oświadczam, że uznaję w całości moje 

zadłużenie z tytułu.................................................................................................................................................... 

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

na które składa się: 

- należność główna  .................................zł 

- odsetki   .................................zł 

- pozostałe koszty dochodzenia..................................zł 

 

2. Na podstawie §3 pkt. 1 uchwały Nr XXXIV.214.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 3 sierpnia 2017 r., w 

związku z wystąpieniem przesłanki: ważny interes dłużnika / interes publiczny* 

wnoszę o udzielenie ulgi 

umorzenie w całości / umorzenie w części / odroczenie / rozłożenie na raty* 

w/w należności pieniężnej. 

 

Proponowana/y: 

- kwota umorzenia   ...............................zł 

- termin odroczenia spłaty  ................................. 

- ilość rat   ................................. 

- kwota raty/rat   ...............................zł 

- termin spłaty rat  ................................ 

  



UZASADNIENIE WNIOSKU 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Podać argumenty potwierdzające ważny interes dłużnika lub interes publiczny np. dłużnik lub osoby pozostające na jego utrzymaniu byłyby pozbawione 

niezbędnych środków utrzymania, ściągnięcie należności zagraża jego egzystencji 

 

OŚWIADCZAM, że nie prowadzę / prowadzę działalność gospodarczą* 

Udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny: 
(wypełniają tylko prowadzący działalność gospodarczą): 

 □ nie stanowi pomocy publicznej 

 □ stanowi pomoc de minimis 

 □ stanowi pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie 

 

Załączniki: 

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

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

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

 

       ...................................................................................... 
        (data oraz czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

*wskazać / wybrać właściwe 

 

 

  



        Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 96/2017 

        Wójta Gminy Zbójno z dnia 16 października 2017 r. 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA AKTUALNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ 

osoby występującej z wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych mających 

charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zbójno lub jej jednostkom organizacyjnym 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

........................................................... 
(imię i nazwisko/ nazwa) 
 

.......................................................... 
 (adres / siedziba) 

 

...........................................................    
PESEL/NIP   
 

W związku ze złożonym wnioskiem z dnia........................ w sprawie .................................................................... 

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

OŚWIADCZAM, CO NASTĘPUJE: 

1. Średnie dochody netto miesięcznie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z 

poszczególnych tytułów wyniosły: 
(obliczone na podstawie dochodów z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku) 

 

a) wynagrodzenie za pracę   .................................zł, 

b) prowadzona działalność gospodarcza  .................................zł, 

c) gospodarstwo rolne    .................................zł, 

d) emerytura/renta    .................................zł, 

e) zasiłek rodzinny/wychowawczy  .................................zł, 

f) inne (jakie?)     .................................zł. 

 

2. Liczba osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym........................ 

 

3. Miesięczna wysokość stałych opłat: 

a) media    .........................zł, 

b) czynsz    .........................zł, 

c) wydatki na naukę/dojazd  .........................zł, 

d) spłata zaciągniętych zobowiązań .........................zł, 

e) inne (jakie?)    .........................zł. 

 

4. Inne okoliczności mające wpływ na sytuację materialną wnioskodawcy: 
(np. choroba, wypadek, wiek, zdarzenia losowe) 

 

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

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

 

 

 

....................................       .............................................................. 
(data)         (czytelny podpis wnioskodawcy) 



     

                    Załącznik nr 6 do zarządzenia Nr 96/2017 

        Wójta Gminy Zbójno z dnia 16 października 2017 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE WOLI 

WÓJTA GMINY ZBÓJNO/KIEROWNIKA JEDNOSTKI 
 

Działając na podstawie §3 ust. 2 uchwały Nr XXXIV.214.2017 Rady Gminy Zbójno z dnia 3 sierpnia 2017 r. w 

sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, 

odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających 

Gminie Zbójno lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej (Dz. 

Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2017 r., poz. 3136), 

 

OŚWIADCZAM: 

 

Umarzam z urzędu należność pieniężną należną od: 

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

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

tytułem.................................................................................................................................................................... 

w kwocie...........................zł (słownie:..................................................................................................................), 

w tym: 

- należność główna  .........................zł, 

- odsetki   .........................zł, 

- pozostały koszty dochodzenia...........................zł, 

Podstawa:.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 
(wpisać przesłankę zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) 

 

 

Udzielona ulga w spłacie należności stanowi / nie stanowi* pomocy de minimis / pomocy de minimis w 

rolnictwie i rybołóstwie.* 

 

 

 

 

Zbójno, dnia.............................. 

 

        ...................................................................... 
         (podpis Wójta/kierownika jednostki) 

 

 

 

 

*wskazać/wybrać właściwe 


