
UCHWAŁA Nr XXXVI/240/09 

RADY MIASTA OTWOCKA 

z dnia 30 czerwca 2009 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania 

na raty należności pieniężnych Gminy Otwock oraz jej jednostek organizacyjnych, do których 

nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów 

do tego uprawnionych. 

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 

2104 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 

2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XLIV/357/06 Rady Miasta Otwocka z dnia 4 kwietnia 2006r. w sprawie szczegółowych 

zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Otwock oraz jej 

jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wska-

zania organów do tego uprawnionych, wprowadza się następujące zmiany: 

§ 2 ust. 1 i ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

1. Należność może być umorzona w całości lub w części, jeżeli: 

1) nie można ustalić dłużnika z miejsca pobytu lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców, 

2) ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji, 

3) kwota zaległości nie przekracza 5-krotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyj-

nym, 

4) stanowi opłatę adiacencką naliczoną po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do 

urządzeń infrastruktury technicznej (sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej) wybudowanych w ra-

mach projektu „System wodno - kanalizacyjny w Otwocku” współfinansowanych ze środków wła-

snych Gminy Otwock i funduszu spójności Unii Europejskiej, a dłużnik przyłączył swoją nierucho-

mość do w/w urządzeń i zawarł stosowną umowę z OPWiK sp. z o.o. 

2. Umorzenie należności w przypadkach określonych w: 

1) ust. 1 pkt 2 i pkt 4 może nastąpić na uzasadniony wniosek dłużnika, a w przypadku kiedy zaległość nie 

została wyegzekwowana w postępowaniu administracyjnym ze względu na trudną sytuację material-

ną dłużnika potwierdzoną protokołem sporządzonym przez poborcę skarbowego również z inicjatywy 

wierzyciela, 

2) ust. 1 pkt 1 i pkt 3 z inicjatywy wierzyciela. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Mazowieckiego, z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2009r. 

 

Przewodniczący Rady Miasta: 

mgr Dariusz Kołodziejczyk 

 

 

 


