
Ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Swarzędz 
 (Uchwała Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie:

 określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
 spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie 

Swarzędz lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego
 Dz Urz Woj Wielk Nr 78, poz 1556)

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o udzielenie ulgi (odroczenie terminu płatności, umorzenie,
rozłożenie na raty) wraz z uzasadnieniem (wskazującym na zaistnienie w 
sprawie przesłanek umożliwiających ewentualne pozytywne załatwienie sprawy 
tj. „ważnego interesu dłużnika” i/lub interesu publicznego.  

2. Oświadczenie majątkowe.

3. Załączniki (dowody) potwierdzającą wskazaną we wniosku sytuację
faktyczną (potwierdzające zaistnienie w sprawie przesłanki „ważnego interesu 
dłużnika” lub „ważnego interesu publicznego”).

4. W przypadku Podatników będącymi przedsiębiorcami ponadto:
– wszystkie zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis w okresie
– ostatnich trzech lat kalendarzowych (także informacje o każdej innej
– pomocy uzyskanej w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych do objęcia
– pomocą – udzielenia ulgi, bez względu na datę jej udzielenia) albo
– oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy lub oświadczenie o 

nieuzyskaniu takiej pomocy,
– wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o 

pomoc de minimis (załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
29 marca 2010r.) w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez 
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (dz. U. N r 53, poz. 311)

– informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy w tym 
sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone 
zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Podstawa prawna

Uchwała  Rady  Miejskiej  w  Swarzędzu  z  dnia  9  lutego  2010  r.  w  sprawie:
określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania 
na  raty  spłaty  należności  pieniężnych,  mających  charakter  cywilnoprawny, 
przypadających Gminie Swarzędz lub jej jednostkom podległym oraz wskazania 
organu do tego uprawnionego (Dz Urz Woj Wielk Nr 78, poz 1556)

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Brak


