
 
 
 
 

 

Druk FP-2.1, obowi¹zuje od: 25 maja 2018 r. 

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
pok. 25

tel.: 32 779 85 03
siedziba Wydzia u: Bytom, ul. Smolenia 35

41-902 Bytom, ul. Parkowa 2
tel. 32 281 20 51, www.bytom.pl Urząd Miejski 

w Bytomiu 

Bytom, dnia .................................... 
.................................................................................. 
 (imię i nazwisko wnioskodawcy) 
 
.................................................................................. 
 (ulica, numer domu, numer mieszkania) 
 
................................................................................... 
 (kod pocztowy i nazwa miejscowości) 
 
................................................................................... 
 (nr telefonu kontaktowego) 
 

W N I O S E K * 

o udzielenie ulgi w opłacaniu podatków i opłat w formie umorzenia, rozłożenia na raty, 
odroczenia terminu płatności 
o udzielenie ulgi w opłacaniu należności z tytułu nałożonych przez Straż Miejską 
w Bytomiu mandatów w formie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu 
płatności 

Zwracam się z prośbą o:* 

 umorzenie  rozłożenie na raty 

 odroczenie terminu płatności   

należności z tytułu:* 

1. podatków i opłat 

 podatku od nieruchomości   podatku od środków transportowych 

 innych podatków  opłaty od posiadania psa 

 odsetek za zwłokę 

za okres: .................................................................................................................................... 

2. grzywny nałożonej mandatem karnym kredytowanym przez Straż Miejską w Bytomiu 

seria .......... nr ............................ z dnia ........................... w wysokości ................................... 

seria .......... nr ............................ z dnia ........................... w wysokości ................................... 

seria .......... nr ............................ z dnia ........................... w wysokości ................................... 

Pouczenie:  
Za wydanie decyzji administracyjnej, w związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie ulg w opłacaniu należności 
z tytułu nałożonych przez Straż Miejską w Bytomiu mandatów, należna jest opłata skarbowa w wysokości 10 zł. 
 
* właściwe zaznaczyć 
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W przypadku nieuiszczenia i niedostarczenia dowodu zapłaty opłaty skarbowej, w wyznaczonym terminie zgodnie 
z art. 261 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23) czynność uzależniona 
od opłaty zostanie zaniechana. 

Uzasadnienie wniosku: .............................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załączniki: 

- ........................................................................... 

- ........................................................................... 

- ........................................................................... 

 

............................................................ 
(podpis wnioskodawcy) 

 
 

OOCCHHRROONNAA  DDAANNYYCCHH  OOSSOOBBOOWWYYCCHH  

PPrroosszzęę  zzaappoozznnaaćć  ssiięę  zz  ttrreeśścciiąą  ddoołłąącczzoonneejj  iinnffoorrmmaaccjjii  ddoottyycczząącceejj  zzaassaadd  pprrzzeettwwaarrzzaanniiaa  PPaannii//PPaannaa  ddaannyycchh  oossoobboowwyycchh 
 
Opłatę skarbową można wnieść: 
gotówką: 

w budynku przy ul. Parkowej 2: 
- w Punkcie Informacyjnym 
- w kasach pok. 110a i 120, w godzinach: 
 poniedziałek 7.45 - 17.30; od wtorku do piątku 7.45 - 15.00 

w budynku przy ul. Smolenia 35 - w kasie pok. 35, w godzinach: 
 poniedziałek 7:45 do 16:30; od wtorku do piątku 7.45 - 14.00 

 
przelewem na rachunek: 
Urząd Miejski w Bytomiu 
Getin Noble Bank S.A. 
Oddział w Bytomiu 
60 1560 0013 0383 0201 0000 0001 
  

  
 


