
WYMAGANE DOKUMENTY: 
1. ”Wniosek o umorzenie zaległej należności/odsetek za zwłokę, odroczenie terminu płatności należności/odsetek za zwłokę, rozłożenie na raty 

należności/odsetek za zwłokę” (PGM-01) 

2. Załączniki: 

• Oświadczenie o stanie majątkowym (PGM-02), 

• Zgoda na kontakt  

• Zaświadczenie o dochodach netto obojga małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z ostatnich trzech 

miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku (dotyczy również małoletnich, np. zasiłki z MOPR: m.in. 500+, alimenty, rodzinne) 

• Zaświadczenie o kontynuacji nauki – dotyczy młodzieży pełnoletniej  

• Zaświadczenie lub kserokopia deklaracji PIT o dochodach obojga małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym 

za rok poprzedni, 

• Odcinki emerytur lub rent - kopie, 

• Potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (wypisy ze szpitala, kopie rachunków za lekarstwa itp.), 

• Kopie umów o spłacie zaciągniętego kredytu bankowego lub harmonogram spłaty rat, 

• W przypadku braku zatrudnienia wnioskodawcy lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym zaświadczenia  

z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoby bezrobotnej lub o braku zarejestrowania w Urzędzie; 

• Dokumenty potwierdzające wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkania, 

• Kopie ewentualnych decyzji o spłacie zobowiązań publiczno-prawnych wobec Urzędu Skarbowego, ZUS i innych; 

• W przypadku osoby prawnej kopie deklaracji podatkowych, dokumentów finansowych z bieżącego i ostatnich dwóch lat poprzedzających 

dzień złożenia wniosku, 

• Kopie ewentualnych decyzji o spłacie zobowiązań publiczno-prawnych wobec Urzędu Skarbowego, ZUS i innych, 

• W przypadku, gdy osoba wnioskująca jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.) – informację o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis oraz zaświadczenia lub oświadczenia 

o pomocy de minimis, w tym pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie otrzymanej w ciągu trzech ostatnich lat budżetowych oraz 

formularz informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 

r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U.  

z 2014 r., poz. 1543),  

• Inne dokumenty istotne dla rozstrzygnięcia wniosku, tj. zaświadczenia, poświadczenia, opinie itp.  

 

 

 

 

 

 


