Udzielenie ulgi w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

I.

Należności administracyjnoprawne (wynikające z decyzji administracyjnych).

1. Wymagane dokumenty: wypełniony wniosek wraz z załącznikami.
a.

Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej:

- Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości osiągniętego dochodu za rok poprzedzający
złożenie wniosku o ulgę,
- Zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia, nagród, honorariów, odcinki emerytury lub renty za
trzy miesiące poprzedzające złożenie wniosku o ulgę, zaświadczenie o pobieraniu zasiłków z tytułu
pomocy społecznej lub bezrobocia oraz innych należności i otrzymywanych świadczeń,
- Pisemne informacje dotyczące posiadanego majątku (ruchomości, nieruchomości, papiery
wartościowe).
b.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz przedsiębiorcy nie będący
osobami fizycznymi, osoby prawne, inne jednostki organizacyjne nie posiadające
osobowości prawnej:

- Wypełniony w całości formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de
minimis stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz.U. z 2014r. poz. 1543 ).
- Sprawozdanie finansowe za 3 lata obrotowe poprzedzające złożenie wniosku o ulgę, sporządzone
zgodnie z przepisami o rachunkowości.
Organ może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów, wynikających z
indywidualnego charakteru sprawy.
Strona może działać przez pełnomocnika, chyba, że charakter czynności wymaga jej osobistego
działania. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność
z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie
pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą
podatkowym.
Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez występującego w
sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub
doradcą podatkowym ma charakter dokumentu urzędowego.
Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, organ administracji publicznej zażąda od
strony składającej odpis dokumentu, przedłożenia oryginału tego dokumentu.
2. Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Podawcze Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku ul. Bielska 9/11; 09-400 Płock, parter pok.3
tel. 24-364-01-24 fax 24-367-19-10.
3. Opłaty:
- Opłata skarbowa za wydanie decyzji 10 zł.
Miejski Zarząd Dróg w Płocku
ul. Bielska 9/11, 09-400 PŁOCK
tel. 24 364 01 20, fax. 24 367 19 10
www.mzd-plock.eu

- Opłata skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł. ( z wyłączeniem pełnomocnictwa
udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot
zwolniony z opłaty skarbowej).
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o udzielenie ulgi lub
dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa . Składający pełnomocnictwo lub wniosek,
zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię
dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili złożenia dokumentu.
Opłaty dokonuje się na rachunek bankowy Urzędu Miasta Płocka Wydział Skarbu i Budżetu
Oddział Podatków i Opłat 09-400 Płock Stary Rynek 1 nr rachunku PKO Bank Polski 13 1020 3974
0000 5502 0177 7929 z podaniem tytułu opłaty lub w kasie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul.
Zduńskiej pok. 143 I piętro.
4. Termin i sposób załatwienia:
Udzielenie ulgi lub odmowa udzielenia następuje w formie decyzji administracyjnej. Sprawy nie
wymagające postępowania wyjaśniającego załatwiane są niezwłocznie. Sprawy wymagające
postępowania wyjaśniającego w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane w terminie
dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.
5. Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Płocku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Prezydenta
Miasta Płocka.
II.

Należności cywilnoprawne wynikające np. z umowy dzierżawy.

W przypadku należności cywilnoprawnych szczegółowe zasady sposobu i trybu umarzania,
odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności określa uchwała Nr 730/LI/10
Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2010r, zmieniona uchwałą Nr 875/LI/2014 Rady Miasta Płocka z
dnia 30 września 2014r.
Podstawa prawna:
1) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.
1240 ze zm.),
2) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
3) ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (j.t. Dz.U. 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zm.),
4) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de mini mis, zmienionym
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. ( Dz.U. z 2014r. poz.
1543),
5) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r. w sprawie zaświadczeń o pomocy
de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie ( Dz.U. z 2007r. Nr 53, poz.
354 ze zm.),
6) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowego sposobu
obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach ( Dz.U. z 2004r. Nr
194, poz. 1983 ze zm.),

7) ustawa z dnia o z dnia 16 listopada 2006r., o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2006r. Nr 225
,poz. 1635 ze zm.),
8) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r., w sprawie zapłaty opłaty
skarbowej ( Dz.U. z 2007r. Nr 187, poz. 1330 ),
9) uchwała Nr 730/LI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2010r. zmieniona uchwałą Nr
875/LI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2014r. w sprawie szczegółowych
zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, terminu zapłaty lub rozkładania na raty
spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Miasto Płock lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalnej pomocy publicznej w
przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i
osób do tego uprawnionych.

