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Przedmiot sprawy 
Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności zasądzonych na rzecz 
Skarbu Państwa. 

Kogo dotyczy? 
Osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej. 

Co przygotować? 

 wniosek z merytorycznym uzasadnieniem, który powinien zawierać imię  
i nazwisko (nazwa), numer telefonu, adres (siedziba) składającego wniosek, opis 
wnoszącego żądania (rodzaj i zakres usługi), czytelny podpis wnoszącego 
wniosek (osoby uprawnionej), 

− na wniosek zostaje wszczęte postępowanie administracyjne, po czym 
wzywa się do uzupełnienia wniosku przez udzielenie informacji i nadesłanie 
dokumentów potwierdzających Twoją sytuację materialną, finansową, 
zdrowotną, rodzinną i mieszkaniową oraz osób pozostających z Tobą we 
wspólnym gospodarstwie domowym. 

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić? 

Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności, ze wskazaniem ulgi o którą się 
ubiegasz (brak wzoru wniosku formalnego). 

Jak wypełnić 
dokumenty? 

- 

Ile muszę zapłacić? - 

Kiedy złożyć 
dokumenty? 

-  

Gdzie załatwię 
sprawę? 

Dokumenty możesz : 
 przesłać na adres:  

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki  
Wydział Finansów i Budżetu 
al. IX Wieków Kielc 3 
25-516  Kielce 

 złożyć osobiście w Punkcie Obługi Klienta w Urzędzie 
Dodatkowe informacje uzyskasz pod nr tel. (41) 342-18-00, 342-13-50, 342-13-54, 
342-13-00. 

Czy sprawę załatwię 
drogą 
elektroniczną? 

Tak, przesyłając wniosek na Elektroniczną Skrzynkę podawczą Urzędu - adres skrytki: 
/SUWKielce/SkrytkaESP. Usługa wymaga podpisu profilem zaufanym lub podpisem 
kwalifikowanym. 

Co zrobi urząd? 
Wyda ugodę lub odmówi uwzględnienia wniosku.  
W przypadku braków w dokumentacji poprosi Cię o jej uzupełnienie. 

Jaki jest czas 
realizacji? 

Twoją sprawę załatwimy niezwłocznie. 
Przepisy nie wskazują zawitego terminu do załatwienia sprawy.  

Jak się odwołać? Od niniejszego rozstrzygnięcia nie służy odwołanie.   

Informacje 
dodatkowe 

Konto na które należy dokonywać wpłat: 
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy Kielce 
67 1010 1238 0853 4222 3100 0000 
Ze wskazaniem w tytule przelewu (przekazu) danych identyfikujących osobę 
zobowiązaną (imię, nazwisko, adres).  
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Podstawa prawna 

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 869 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145,  
z późn. zm.). 

 
 
    

        


