
  

Procedura 

Ulgi w spłacie nieopodatkowanych należności budżetowych o charakterze publiczno-

prawnym, stanowiącym dochody Gminy Miejskiej Kraków dla osób przebywających  

w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień  

w Krakowie w formie: 

- umarzania zapłaty należności za pobyt, 

- odroczenia terminu zapłaty należności za pobyt, 

- rozłożenia na raty zapłaty należności za pobyt. 

 

MCPU-1 
 

Podstawa prawna 

1. Uchwała Nr LXXIX/1948/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2017 roku w sprawie 

upoważnienia Dyrektora Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie do 

udzielania ulg w spłacie nieopodatkowanych należności budżetowych o charakterze 

publicznoprawnym, 

2. Art. 64 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 

869 z późn. zm.). 

 

Forma załatwienia 

- decyzja administracyjna, lub 

- postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia, lub 

- postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. 

 

Termin załatwienia 

W ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu 

dwóch miesięcy. 

 

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu 

Brak 

 

Informacje na temat opłat: 

1. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo 

jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17,- złotych (z wyłączeniem pełnomocnictwa 

udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest 

podmiot zwolniony od opłaty skarbowej). 

2. Opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty 

zapłaty należności za pobyt w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi MCPU wynosi 10,- 

złotych. 

3. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy 

Numer konta: Bank PKO BP S.A. 91 1020 2906 0000 1402 0356 7567 

lub gotówką w kasie Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie ul. Rozrywka 

1 (czynna całą dobę). 

4. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku. 

 

Dokumenty od wnioskodawcy 

1. Wniosek o udzielenie ulgi może zostać złożony przez wnioskodawcę w przypadkach 

uzasadnionych ważnym interesem wnioskodawcy lub interesem publicznym bądź względami 

społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi zobowiązanego. 

2. Wnioskodawca winien załączyć do wniosku wypełnione  i podpisane „Oświadczenie o stanie 

rodzinnym, majątkowym i materialnej sytuacji”. 



3. W przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania 

wnioskodawcy. 

 

Informacje na temat trybu odwoławczego: 

1. Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za 

pośrednictwem Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania decyzji. 

2. Na postanowienie służy zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie 

za pośrednictwem Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania postanowienia. 

 

Sprawę załatwia 

Danuta Kielmas             pok.  2, tel. 12 411-41-21 wew. 102 

Elżbieta Janiszewska     pok.  2, tel. 12 411-41-21 wew. 102 

 

Informacje dodatkowe 

Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty nie powoduje naliczenia dodatkowych 

kosztów, tj. odsetek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


