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Wniosek o udzielenie ulgi w formie umarzania, odrac zania lub rozkładania na raty 
naleŜności z tytułu mandatu karnego kredytowanego nało Ŝonego przez 
funkcjonariusza Stra Ŝy Miejskiej w Mysłowicach 

 
WYMAGANE DOKUMENTY  

• BP-01-02 „Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie nale Ŝności wynikaj ącej z mandatu karnego 
kredytowanego nało Ŝonego przez funkcjonariusza Stra Ŝy Miejskiej w Mysłowicach”  lub sporządzony 
samodzielnie przez interesanta, zawierający elementy ujęte we wzorze wniosku. 

• BP-01-03 „O świadczenie o sytuacji materialnej zobowi ązanego, wnioskuj ącego o udzielenie ulgi  
w spłacie nale Ŝności wynikaj ącej z mandatu karnego kredytowanego nało Ŝonego przez funkcjonariusza 
StraŜy Miejskiej w Mysłowicach”  lub sporządzone samodzielnie przez interesanta, zawierające elementy 
ujęte we wzorze oświadczenia. 

• Załączniki: zgodnie z listą załączonych dokumentów do wniosku. 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY  

Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego, ul. StraŜacka 7, I p. tel.(32)3171264 

Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego, ul. Pl. Wolności 1, I p. pok. 3 tel.(32)3171265 

ZłoŜenie dokumentów: Biuro Obsługi Mieszkańca, ul. Powstańców 1. 

Odbiór dokumentów: decyzje lub postanowienia moŜna odebrać osobiście w Wydziale lub zostanie przesłana 
pocztą (zgodnie z deklaracją we wniosku). 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY  

Decyzja o udzieleniu lub nieudzieleniu ulgi, wydawana jest w terminie do 1 miesiąca od złoŜenia kompletnego 
wniosku a w sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten moŜe ulec wydłuŜeniu do 2 miesięcy.  

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY  

1. Przed przyst ąpieniem do czynno ści, celem pomocy, prosz ę o zapoznanie si ę z treścią BP-01-01 „Karta 
informacyjna w sprawie rozpatrywania wniosków zobow iązanego, wnioskuj ącego o udzielenie ulgi  
w spłacie nale Ŝności wynikaj ącej z mandatu karnego kredytowanego nało Ŝonego przez funkcjonariusza 
StraŜy Miejskiej w Mysłowicach”.  

2. Wypełnij (sporządź) wniosek i oświadczenie. 

3. ZłóŜ wniosek i oświadczenie wraz z załącznikami w Biurze Obsługi Mieszkańca. 

4. JeŜeli wniosek jest niekompletny lub wymaga wyjaśnień otrzymasz stosowną informację. 

5. Decyzję o udzieleniu lub nieudzieleniu ulgi otrzymasz w sposób wskazany we wniosku. 

 

OPŁATY  

10 zł - za wydanie decyzji administracyjnej. 
 
Opłaty moŜna dokonać w Kasie Urzędu Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1,  
lub na konto Urzędu Miasta Mysłowice: ING BANK ŚLĄSKI nr 57 1050 1214 1000 0023 5654 7055.  
Prosimy o podanie tytułu wpłaty: „opłata za wydanie decyzji o udzielanie ulgi w spłacie mandatów karnych 
kredytowanych”. 

 

TRYB ODWOŁAWCZY  

Stronie przysługuje prawo do odwołania od wydanej decyzji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Mysłowice.  

 

DODATKOWE INFORMACJE  

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego 
osobiście lub pod tel. (32) 31-71-265 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity:  
Dz. U. z 2016 r. poz.922) Urząd Miasta Mysłowice z siedzibą przy ul. Powstańców 1 informuje, Ŝe jest 
administratorem danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych,  
a kaŜdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawianie. Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawowego obowiązku realizacji zadań jednostki 
samorządu terytorialnego, a dobrowolność ich podania zachodzi w pozostałych przypadkach. 
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PODSTAWA PRAWNA  

• art. 60 pkt 7, art. 64 ust. 1 i art. 67 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), 

• art. 67a § 1 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 613  
z późn. zm.). 


