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STAROSTWO POWIATOWE W SŁUPSKU 

Wydział Komunikacji i Drogownictwa 
 

SYMBOL 
KM 77 

UMARZANIE, ODRACZANIE LUB ROZKŁADANIE NA RATY SPŁATY NALEŻNOŚCI 
PIENIĘŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER PUBLICZNOPRAWNY PRZYPADAJĄCYCH 

POWIATOWI SŁUPSKIEMU (OSOBY PRAWNE, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE, 
W TYM SPÓŁKI NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ) 

 
Podstawa prawna:  

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

  
I. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

1. Osobiście. 
2. Za pośrednictwem poczty. 
3. Elektronicznie (z zachowaniem warunków określonych w Kpa) po weryfikacji wniosku wraz 

z załącznikami należy przedłożyć w urzędzie oryginały dokumentów. 
 

II. WYMAGANE DOKUMENTY: 
1. Wniosek o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych mających 

charakter publicznoprawny przypadających powiatowi słupskiemu. 
2. Załączniki: 

- zaświadczenie lub kopie deklaracji podatkowych opatrzone datownikiem Urzędu Skarbowego za rok 
poprzedni, 

- kopie ewentualnych decyzji o spłacie zobowiązań publicznoprawnych (US, ZUS), 
- bilans, 
- kopie ewentualnych umów o spłacie zaciągniętego kredytu bankowego, 
-  inne na żądanie,  
- informacja o otrzymanej pomocy publicznej lub zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis 

– w przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. 
Prawo przedsiębiorców, 

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wg rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis. 

 
III. OPŁATY:  

    Opłaty nie pobiera się. 
 
IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  

Do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 
2 miesięcy (art. 35 Kpa). 

 
V. TRYB ODWOŁAWCZY: 

Na podstawie art.127 § 2 i 129 Kpa stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji  
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Starosty Słupskiego w terminie 
14 dni od daty jej otrzymania. Zgodnie z art. 127a „w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona 
może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 
odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.” 
Na podstawie art. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu  
do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły 
się prawa do wniesienia odwołania. 

 
VI. INFORMACJE DODATKOWE: 

Brak. 
 

VII. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:  
Wydział Komunikacji i Drogownictwa (KM), pok. 13 (parter), tel. 59 84-18-544, e-mail: 
drogownictwo@powiat.slupsk.pl 
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