
 

 

OBWIESZCZENIE NR 1/2014 

RADY GMINY OLEŚNICA 

z dnia 13 sierpnia 2014 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu 

udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie 

Oleśnica lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, 

w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych 

do udzielania ulg 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (tekst. jedn. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) ogłasza  

się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XLIX/235/10 Rady Gminy Oleśnica 

z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności 

pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Oleśnica lub jej jednostkom podległym, 

warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc 

publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania ulg (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 

2 lipca 2010 r. Nr 123, poz. 1898) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXX/207/13 Rady 

Gminy Oleśnica z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany szczegółowych zasad, sposobu i trybu 

udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie 

Oleśnica lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, 

w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych  

do udzielania ulg (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 18 marca 2013 r. poz. 1930). 

2. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.    

Przewodniczący Rady: 

J. Kawecki 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 sierpnia 2014 r.

Poz. 3567



Załącznik do Obwieszczenia Nr 1/2014 

Rady Gminy Oleśnica 

z dnia 13 sierpnia 2014 r. 

 

Uchwała Nr XLIX/235/10 

Rady Gminy Oleśnica 

z dnia 26 maja 2010 r. 

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych 

o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Oleśnica lub jej jednostkom podległym, 

warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie 

pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania ulg 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w zakresie umarzania, odraczania spłaty 

lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, zwanych dalej 

„należnościami”, przypadających Gminie Oleśnica lub jej jednostkom podległym oraz warunki 

dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz 

wskazuje się organ lub osobę uprawnione do udzielania tych ulg. 

§ 2. 1. Należności mogą być umorzone w całości lub w części, jeżeli: 

1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający 

egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku 

domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł; 

2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku 

majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu niezdolności 

nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie; 

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej  

od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne; 

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji; 

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny. 

2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązanie inne osoby, należności, o których mowa 

w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich 

zobowiązanych. 

3. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym spłata całości  

lub części należności może być odroczona lub rozłożona na raty. 

4. Jeżeli dłużnik nie spłaci należności w odroczonym terminie płatności - należność staje się natychmiast 

wymagalna wraz z odsetkami za opóźnienie należnymi od pierwotnego terminu zapłaty. 

5. Jeżeli dłużnik nie spłaci którejkolwiek z rat - niespłacona należność staje się natychmiast wymagalna 

w całości wraz z odsetkami za opóźnienie należnymi od pierwotnego terminu zapłaty. 

6. Okres odroczenia spłaty należności nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. 

7. Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 36 miesięcy. 

8. Od należności pieniężnej, której termin płatności odroczono lub rozłożono na raty nie pobiera się odsetek 

za opóźnienie w spłacie za okres od wydania rozstrzygnięcia do upływu terminu zapłaty. 

§ 3. 1. Do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności przypadających Gminie Oleśnica 

lub podległym jej jednostkom uprawnionym jest Wójt Gminy Oleśnica. 
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2. Organ, o którym mowa w ust. 1 jest również właściwy do udzielania ulg w zakresie należności 

ubocznych, w tym odsetek, kosztów postępowania sądowego. 

3. Udzielenie ulg, o których mowa w § 2 ust. 1 i 3 przypadających Gminie Oleśnica lub jej jednostkom 

podległym następuje na wniosek dłużnika. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, wraz z odpowiednią dokumentacją na jego poparcie dłużnik składa na 

piśmie do Wójta Gminy Oleśnica. 

5. Umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie spłaty należności następuje w formie pisemnej umowy 

(ugody). 

§ 4. 1. Należność może być umorzona w całości lub w części z urzędu w przypadku wystąpienia 

okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240). 

2. W przypadku umorzenia należności z urzędu, o którym mowa w ust. 1, zastosowanie ulgi następuje 

w formie jednostronnego oświadczenia woli wierzyciela. 

§ 5. 1. W przypadku, gdy ulga w zakresie umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty spłaty należności 

stanowi pomoc publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 

w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), udzielenie ulgi 

następuje zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 

w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 

2. W przypadku, gdy dłużnikiem ubiegającym się o udzielenie ulgi jest przedsiębiorca winien we wniosku 

wskazać przeznaczenie wnioskowanej pomocy publicznej o odpowiedniej podstawy prawnej jej udzielenia, 

a nadto zawrzeć informacje o uzyskanej pomocy w formie zgodnej z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 

2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 59, 

poz. 404 z późn. zm.) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oleśnica. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 
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