
                                                                     
…………………………………………………..                                                 ………………………. dnia ………………….. 

IMIĘ I NAZWISKO/ NAZWA   

………………………………………………….. 

PESEL / NIP 

………………………………………………….. 

REGON 

………………………………………………….. 

KRS 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

ADRES DO DORĘCZEŃ  

………………………………………………….. 

NR TELEFONU 

………………………………………………….. 

E-MAIL 

        URZĄD MIEJSKI 

        ul. Rynek 2 

        67-124 Nowe Miasteczko 
         

WNIOSEK 

o udzielenie ulgi od należności cywilnoprawnej 

Na podstawie Uchwały Nr XLI/268/2010 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 września  

2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na 

raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Nowe 

Miasteczko lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych, 

zwracam się z prośbą o: 

Zaznacz właściwe 

- umorzenie należności  

z tytułu ..……..…………………………….….........................…………………………….............................. 

wysokość należności …………………………………………………………………………………………….. 

za okres ………………………….….........................……………………………...................……………...... 

- odroczenie terminu spłaty należności 

z tytułu ..……..…………………………….….........................……………………………..............................  

wysokość należności ……………………………………………………………………………………………. 

za okres ………………………….….........................……………………………...................……………...... 

proponowany termin odroczenia ………………………………………………………………………………..  

     - rozłożenie na raty należności 

z tytułu ..……..…………………………….….........................……………………………..............................  

wysokość należności …………………………………………………………………………………………….. 

za okres ………………………….….........................……………………………...................……………...... 

proponowana  ilość rat / wysokość rat …………………………………………………………………………. 

     - nie prowadzę działalności gospodarczej 

     - prowadzę działalność gospodarczą  

Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej/przedmiot działalności*    

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

* Dotyczy /przedsiębiorców /spółek/ stowarzyszeń/fundacji. 



 

 

UZASADNIENIE  

okoliczności udzielenia ulgi 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………   

podpis wnioskodawcy/-ów 

          

 

 

 

Załączniki: 

1. …………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

          

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż: 
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko z siedzibą w Nowym Miasteczku (67-124) przy ulicy Rynek 

2.  Z administratorem można skontaktować się mailowo: sekretariat@nowemiasteczko.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się mailowo: iod@nowemiasteczko.pl.  

Dane przetwarzane są dla celów związanych z rozpatrzeniem wniosku o umorzenie należności cywilnoprawnej, na podstawie Uchwały  

Nr XLI/268/2010 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, 

odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Nowe Miasteczko lub 

jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub 

kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Szczegółowe 

informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej wywieszonej na tablicy ogłoszeń lub na 

stronie internetowej: www.nowemiasteczko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”. 

 


