
UCHWAŁA NR XXXIII/630/10  

RADY GMINY HERBY  

z dnia 31 marca 2010 r. 

w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności 

pieniężnych , do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz 

wskazania organów do tego uprawnionych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz.220,Nr 

62 poz.558, Nr 113 , poz 984 , Nr 153 , poz.1271, Nr 214, poz. 1806 , z 2003r. Nr 80 poz.717, 

Nr 162, poz.1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055, Nr 116, poz.1203 ; Dz.U. z 2005 r. nr 172, 

poz.1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. 2006 r. Nr 17 , poz. 128, Nr 181 ,poz. 1337, Dz.U. z 2007r.

Nr 48, poz. 327, Nr 138,poz.974, Nr 173 poz. 1218 , Dz.U. 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223, 

poz. 1458, D.U. z 2009r. Nr 52, poz.420 , Nr 157, poz. 1241 ) oraz art. 59 ust. 2 i 3 Ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz .1240) Rada Gminy 

Herby uchwala , co następuje:

§ 1. Ustala się zasady i tryb umarzania , odraczania terminu spłaty i rozkładania na raty 

należności pieniężnych Gminy Herby i jej jednostek organizacyjnych , do których nie stosuje się 

przepisów ustawy Ordynacja podatkowa wobec osób fizycznych , osób prawnych i jednostek 

organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz wskazuje się organy uprawnione 

do stosowania ulg określonych w niniejszej uchwale. 

§ 2. Przez należność pieniężną rozumie się sumę należności głównej , odsetek oraz innych 

należności ubocznych według stanu na dzień wydania decyzji lub zawarcia porozumienia. 

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

2. Umorzenie należności może nastąpić na wniosek dłużnika , a w przypadkach określonych

w ust.1 pkt 1,2,4,5 – również z urzędu.  

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek dłużnika należność może być 

również umorzona w całości lub w części pomimo braku okoliczności wymienionych w w 

ust.1 , jedynie wówczas , gdy z dokonanych przez uprawniony organ ustaleń wynika, że 

udzielenie innej ulgi nie zapewni spłaty tej należności. 

4. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik może 

nastąpić , gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich 

zobowiązanych. 

5. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności , uprawniony organ określa termin zapłaty 

pozostałej części należności. W razie niedotrzymania terminu spłaty decyzja umorzeniowa ulega 

uchyleniu , a porozumienie rozwiązaniu. 

§ 4. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi względami gospodarczymi , społecznymi, 

możliwościami płatniczymi , uprawniony organ – na wniosek dłużnika – może odroczyć termin 

zapłaty należności lub rozłożyć spłatę należności na raty. 

2. Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 1 rok. 

3. Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 1 rok. 

§ 5. 1. Od należności , której termin zapłaty odroczono lub , którą rozłożono na raty nie 

pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia wydania decyzji do dnia, który został określony 

jako termin płatności. 

2. Nie zapłacenie w terminie albo nie zapłacenie w pełnej wysokości należności, której termin

płatności odroczono , a także niespłacenie w pełnej wysokości ustalonych rat powoduje, że 

należność staje się wymagalna natychmiast wraz z odsetkami ustawowymi lub umownymi 

liczonymi od pierwotnego terminu płatności. 

§ 6. 1. Organami uprawnionymi do umarzania , odraczania terminu i rozkładania spłaty 

należności na raty są: 

2. Umarzanie należności pieniężnych , a także udzielanie innych ulg w ich spłacaniu 

następuje: 

3. Decyzja o umorzeniu powinna zawierać kontrasygnatę głównego księgowego jednostki. 

§ 7. Uprawniony organ może uchylić swoją decyzję o umorzeniu , odroczeniu terminu 

płatności lub rozłożeniu na raty lub rozwiązać porozumienie , jeżeli wyjdą na jaw dowody , że 

okoliczności faktyczne dla sprawy , na podstawie których należności umorzono lub udzielono 

ulg w spłacie okazały się fałszywe. 

§ 8. Zobowiązuje się : 

1. kierowników jednostek organizacyjnych do informowania Wójta gminy o udzielonych 

ulgach w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostki za dany rok budżetowy do dnia 28 

lutego następnego roku. 

2. Wójta Gminy do informowania Rady Gminy w sprawozdaniu z wykonania budżetu 

o łącznej liczbie i kwocie dokonanych umorzeń należności pieniężnych. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 10. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr V/52/07 Rady 

Gminy Herby z dnia 7 marca 2007 roku w sprawie zasad i trybu umarzania , odraczania lub 

rozkładania na raty należności pieniężnych , do których nie stosuje się przepisów ustawy 

Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego . 

1) należność nie została zaspokojona w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub 

upadłościowego lub sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków 

wystarczających na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego , 

2) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców,

3) ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika a w szczególności jego 

egzystencji, 

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie , że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się 

kwoty wyższej od kosztów jej dochodzenia i egzekucji lub postępowanie egzekucyjne 

zostało umorzone jako bezskuteczne, 

5) dłużnik – osoba prawna , został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy 

jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należności, 

a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie. 

1) kierownicy jednostek organizacyjnych gminy do kwoty 300,00 zł.

2) Wójt Gminy , gdy kwota należności przekracza 300,00 zł.

1) w odniesieniu do wierzytelności o charakterze administracyjnym w drodze decyzji 

administracyjnej , 

2) w odniesieniu do wierzytelności wynikających ze stosunków cywilno-prawnych w drodze 

porozumienia, 

3) w odniesieniu do umarzania wierzytelności w sytuacjach przewidzianych w § 3 ust.1pkt 2 w 

drodze jednostronnego oświadczenia woli. 

Przewodnicząca Rady 

mgr Aleksandra 

Ożarowska 
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UCHWAŁA NR XXXIII/630/10  

RADY GMINY HERBY  

z dnia 31 marca 2010 r. 

w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności 

pieniężnych , do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz 

wskazania organów do tego uprawnionych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz.220,Nr 

62 poz.558, Nr 113 , poz 984 , Nr 153 , poz.1271, Nr 214, poz. 1806 , z 2003r. Nr 80 poz.717, 

Nr 162, poz.1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055, Nr 116, poz.1203 ; Dz.U. z 2005 r. nr 172, 

poz.1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. 2006 r. Nr 17 , poz. 128, Nr 181 ,poz. 1337, Dz.U. z 2007r.

Nr 48, poz. 327, Nr 138,poz.974, Nr 173 poz. 1218 , Dz.U. 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223, 

poz. 1458, D.U. z 2009r. Nr 52, poz.420 , Nr 157, poz. 1241 ) oraz art. 59 ust. 2 i 3 Ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz .1240) Rada Gminy 

Herby uchwala , co następuje:

§ 1. Ustala się zasady i tryb umarzania , odraczania terminu spłaty i rozkładania na raty 

należności pieniężnych Gminy Herby i jej jednostek organizacyjnych , do których nie stosuje się 

przepisów ustawy Ordynacja podatkowa wobec osób fizycznych , osób prawnych i jednostek 

organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz wskazuje się organy uprawnione 

do stosowania ulg określonych w niniejszej uchwale. 

§ 2. Przez należność pieniężną rozumie się sumę należności głównej , odsetek oraz innych 

należności ubocznych według stanu na dzień wydania decyzji lub zawarcia porozumienia. 

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

2. Umorzenie należności może nastąpić na wniosek dłużnika , a w przypadkach określonych

w ust.1 pkt 1,2,4,5 – również z urzędu.  

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek dłużnika należność może być 

również umorzona w całości lub w części pomimo braku okoliczności wymienionych w w 

ust.1 , jedynie wówczas , gdy z dokonanych przez uprawniony organ ustaleń wynika, że 

udzielenie innej ulgi nie zapewni spłaty tej należności. 

4. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik może 

nastąpić , gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich 

zobowiązanych. 

5. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności , uprawniony organ określa termin zapłaty 

pozostałej części należności. W razie niedotrzymania terminu spłaty decyzja umorzeniowa ulega 

uchyleniu , a porozumienie rozwiązaniu. 

§ 4. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi względami gospodarczymi , społecznymi, 

możliwościami płatniczymi , uprawniony organ – na wniosek dłużnika – może odroczyć termin 

zapłaty należności lub rozłożyć spłatę należności na raty. 

2. Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 1 rok. 

3. Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 1 rok. 

§ 5. 1. Od należności , której termin zapłaty odroczono lub , którą rozłożono na raty nie 

pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia wydania decyzji do dnia, który został określony 

jako termin płatności. 

2. Nie zapłacenie w terminie albo nie zapłacenie w pełnej wysokości należności, której termin

płatności odroczono , a także niespłacenie w pełnej wysokości ustalonych rat powoduje, że 

należność staje się wymagalna natychmiast wraz z odsetkami ustawowymi lub umownymi 

liczonymi od pierwotnego terminu płatności. 

§ 6. 1. Organami uprawnionymi do umarzania , odraczania terminu i rozkładania spłaty 

należności na raty są: 

2. Umarzanie należności pieniężnych , a także udzielanie innych ulg w ich spłacaniu 

następuje: 

3. Decyzja o umorzeniu powinna zawierać kontrasygnatę głównego księgowego jednostki. 

§ 7. Uprawniony organ może uchylić swoją decyzję o umorzeniu , odroczeniu terminu 

płatności lub rozłożeniu na raty lub rozwiązać porozumienie , jeżeli wyjdą na jaw dowody , że 

okoliczności faktyczne dla sprawy , na podstawie których należności umorzono lub udzielono 

ulg w spłacie okazały się fałszywe. 

§ 8. Zobowiązuje się : 

1. kierowników jednostek organizacyjnych do informowania Wójta gminy o udzielonych 

ulgach w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostki za dany rok budżetowy do dnia 28 

lutego następnego roku. 

2. Wójta Gminy do informowania Rady Gminy w sprawozdaniu z wykonania budżetu 

o łącznej liczbie i kwocie dokonanych umorzeń należności pieniężnych. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 10. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr V/52/07 Rady 

Gminy Herby z dnia 7 marca 2007 roku w sprawie zasad i trybu umarzania , odraczania lub 

rozkładania na raty należności pieniężnych , do których nie stosuje się przepisów ustawy 

Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego . 

1) należność nie została zaspokojona w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub 

upadłościowego lub sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków 

wystarczających na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego , 

2) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców,

3) ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika a w szczególności jego 

egzystencji, 

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie , że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się 

kwoty wyższej od kosztów jej dochodzenia i egzekucji lub postępowanie egzekucyjne 

zostało umorzone jako bezskuteczne, 

5) dłużnik – osoba prawna , został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy 

jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należności, 

a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie. 

1) kierownicy jednostek organizacyjnych gminy do kwoty 300,00 zł.

2) Wójt Gminy , gdy kwota należności przekracza 300,00 zł.

1) w odniesieniu do wierzytelności o charakterze administracyjnym w drodze decyzji 

administracyjnej , 

2) w odniesieniu do wierzytelności wynikających ze stosunków cywilno-prawnych w drodze 

porozumienia, 

3) w odniesieniu do umarzania wierzytelności w sytuacjach przewidzianych w § 3 ust.1pkt 2 w 

drodze jednostronnego oświadczenia woli. 

Przewodnicząca Rady 

mgr Aleksandra 

Ożarowska 

ID: GCAUU-RRMPL-ZVTWH-ZXZIE-NVQCY. Podpisany. Strona 2 / 3



UCHWAŁA NR XXXIII/630/10  

RADY GMINY HERBY  

z dnia 31 marca 2010 r. 

w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności 

pieniężnych , do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz 

wskazania organów do tego uprawnionych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz.220,Nr 

62 poz.558, Nr 113 , poz 984 , Nr 153 , poz.1271, Nr 214, poz. 1806 , z 2003r. Nr 80 poz.717, 

Nr 162, poz.1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055, Nr 116, poz.1203 ; Dz.U. z 2005 r. nr 172, 

poz.1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. 2006 r. Nr 17 , poz. 128, Nr 181 ,poz. 1337, Dz.U. z 2007r.

Nr 48, poz. 327, Nr 138,poz.974, Nr 173 poz. 1218 , Dz.U. 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223, 

poz. 1458, D.U. z 2009r. Nr 52, poz.420 , Nr 157, poz. 1241 ) oraz art. 59 ust. 2 i 3 Ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz .1240) Rada Gminy 

Herby uchwala , co następuje:

§ 1. Ustala się zasady i tryb umarzania , odraczania terminu spłaty i rozkładania na raty 

należności pieniężnych Gminy Herby i jej jednostek organizacyjnych , do których nie stosuje się 

przepisów ustawy Ordynacja podatkowa wobec osób fizycznych , osób prawnych i jednostek 

organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz wskazuje się organy uprawnione 

do stosowania ulg określonych w niniejszej uchwale. 

§ 2. Przez należność pieniężną rozumie się sumę należności głównej , odsetek oraz innych 

należności ubocznych według stanu na dzień wydania decyzji lub zawarcia porozumienia. 

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

2. Umorzenie należności może nastąpić na wniosek dłużnika , a w przypadkach określonych

w ust.1 pkt 1,2,4,5 – również z urzędu.  

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek dłużnika należność może być 

również umorzona w całości lub w części pomimo braku okoliczności wymienionych w w 

ust.1 , jedynie wówczas , gdy z dokonanych przez uprawniony organ ustaleń wynika, że 

udzielenie innej ulgi nie zapewni spłaty tej należności. 

4. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik może 

nastąpić , gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich 

zobowiązanych. 

5. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności , uprawniony organ określa termin zapłaty 

pozostałej części należności. W razie niedotrzymania terminu spłaty decyzja umorzeniowa ulega 

uchyleniu , a porozumienie rozwiązaniu. 

§ 4. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi względami gospodarczymi , społecznymi, 

możliwościami płatniczymi , uprawniony organ – na wniosek dłużnika – może odroczyć termin 

zapłaty należności lub rozłożyć spłatę należności na raty. 

2. Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 1 rok. 

3. Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 1 rok. 

§ 5. 1. Od należności , której termin zapłaty odroczono lub , którą rozłożono na raty nie 

pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia wydania decyzji do dnia, który został określony 

jako termin płatności. 

2. Nie zapłacenie w terminie albo nie zapłacenie w pełnej wysokości należności, której termin

płatności odroczono , a także niespłacenie w pełnej wysokości ustalonych rat powoduje, że 

należność staje się wymagalna natychmiast wraz z odsetkami ustawowymi lub umownymi 

liczonymi od pierwotnego terminu płatności. 

§ 6. 1. Organami uprawnionymi do umarzania , odraczania terminu i rozkładania spłaty 

należności na raty są: 

2. Umarzanie należności pieniężnych , a także udzielanie innych ulg w ich spłacaniu 

następuje: 

3. Decyzja o umorzeniu powinna zawierać kontrasygnatę głównego księgowego jednostki. 

§ 7. Uprawniony organ może uchylić swoją decyzję o umorzeniu , odroczeniu terminu 

płatności lub rozłożeniu na raty lub rozwiązać porozumienie , jeżeli wyjdą na jaw dowody , że 

okoliczności faktyczne dla sprawy , na podstawie których należności umorzono lub udzielono 

ulg w spłacie okazały się fałszywe. 

§ 8. Zobowiązuje się : 

1. kierowników jednostek organizacyjnych do informowania Wójta gminy o udzielonych 

ulgach w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostki za dany rok budżetowy do dnia 28 

lutego następnego roku. 

2. Wójta Gminy do informowania Rady Gminy w sprawozdaniu z wykonania budżetu 

o łącznej liczbie i kwocie dokonanych umorzeń należności pieniężnych. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 10. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr V/52/07 Rady 

Gminy Herby z dnia 7 marca 2007 roku w sprawie zasad i trybu umarzania , odraczania lub 

rozkładania na raty należności pieniężnych , do których nie stosuje się przepisów ustawy 

Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego . 

1) należność nie została zaspokojona w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub 

upadłościowego lub sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków 

wystarczających na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego , 

2) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców,

3) ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika a w szczególności jego 

egzystencji, 

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie , że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się 

kwoty wyższej od kosztów jej dochodzenia i egzekucji lub postępowanie egzekucyjne 

zostało umorzone jako bezskuteczne, 

5) dłużnik – osoba prawna , został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy 

jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należności, 

a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie. 

1) kierownicy jednostek organizacyjnych gminy do kwoty 300,00 zł.

2) Wójt Gminy , gdy kwota należności przekracza 300,00 zł.

1) w odniesieniu do wierzytelności o charakterze administracyjnym w drodze decyzji 

administracyjnej , 

2) w odniesieniu do wierzytelności wynikających ze stosunków cywilno-prawnych w drodze 

porozumienia, 

3) w odniesieniu do umarzania wierzytelności w sytuacjach przewidzianych w § 3 ust.1pkt 2 w 

drodze jednostronnego oświadczenia woli. 

Przewodnicząca Rady 

mgr Aleksandra 

Ożarowska 
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