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UCHWAŁA NR XLVI/354/10
RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności 
pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Pyskowice oraz jej 

jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których 
ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania 

przedmiotowych ulg. 

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. nr 157, 
poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) na wniosek Burmistrza Miasta 

Rada Miejska w Pyskowicach uchwala 

§ 1. Uchwała określa zasady i tryb umarzania, odraczania terminów zapłaty oraz rozkładania na raty 
należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym zwanych dalej należnościami pieniężnymi, 
przypadających Gminie Pyskowice oraz jej jednostkom podległym, od osób fizycznych, osób prawnych 
a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej zwanych dalej dłużnikami, 
warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc 
publiczną oraz organy uprawnione do udzielenia ulg. 

§ 2. 1. Należności pieniężne, o których mowa w § 1, mogą być umarzane w całości lub w części 
jeżeli: 

1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawiła majątek niepodlegający 
egzekucji, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie 
przekracza kwoty 6.000,00 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 należności 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. Umorzenie należności w przypadkach określonych w ust.1 pkt. 1-4 może nastąpić z urzędu lub na 
wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust.1 pkt.5 wyłącznie na wniosek dłużnika. 

3. Umorzenie należności musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże, że ze 
względu na sytuację materialną dłużnika odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie zadłużenia na raty nie 
zapewni spłaty tej należności. 

4. W przypadku, gdy umorzenie dotyczy części należności, organ upoważniony oznacza termin 
zapłaty pozostałej części należności z zastrzeżeniem, że w przypadku niedotrzymania terminu spłaty 
oświadczenie woli dotyczące udzielenia ulgi w postaci umorzenia traci moc. 

5. Umorzenie należności pieniężnej, za którą odpowiada więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy 
okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich dłużników. 
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6. Przez należność o której mowa w § 1 rozumie się należność główną wraz z odsetkami ustawowymi, 
a w przypadku zastrzeżenia odsetek umownych, należność główną wraz z odsetkami umownymi, 
przyznanymi kosztami postępowania i innymi należnościami ubocznymi – ustalane na dzień wydania 
oświadczenia lub zawarcia umowy. 

§ 3. 1. W trakcie przeprowadzanego postępowania wyjaśniającego w sprawie umorzenia należności 
pieniężnych lub udzielenia ulgi, właściwy organ może wezwać dłużnika do uzupełnienia brakującej 
dokumentacji, z której wynikać będą przesłanki do udzielenia ulgi, wyznaczając mu w tym celu 
dodatkowy termin. 

2. Nie zastosowanie się dłużnika do wezwania i nie uzupełnienie brakującej dokumentacji 
w wyznaczonym przez organ terminie, powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

3. W przypadku wszczęcia z urzędu postępowania w przedmiocie umorzenia należności pieniężnych 
właściwy organ dokonuje ustalenia istnienia przesłanek warunkujących umorzenie należności 
pieniężnych na podstawie posiadanej dokumentacji. 

§ 4. Do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności uprawniony jest 
Burmistrz Miasta Pyskowice. 

§ 5. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym można 
odroczyć termin zapłaty całości lub części należności pieniężnych, a także rozłożyć na raty płatność 
całości lub części tych należności. 

2. Od należności pieniężnej, której termin płatności odroczono lub którą rozłożono na raty nie pobiera 
się odsetek za opóźnienie za okres od udzielenia tej ulgi, do upływu terminu zapłaty odroczonej lub 
rozłożonej na raty należności. 

3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin płatności 
odroczono, albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność pozostała do zapłaty staje się 
natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za opóźnienie. 

§ 6. 1. Umarzanie, rozkładanie na raty lub odraczanie terminu zapłaty należności na rzecz podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą bez względu na ich formę organizacyjno – prawną oraz sposób 
finansowania, następuje zgodnie z warunkami dopuszczalności udzielania pomocy publicznej 
określonymi przepisami prawa Unii Europejskiej i przepisami prawa krajowego i w trybie zgodnym 
z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej ( t.j. Dz.U. z 2007r. nr 59, poz. 404 z późn. zm.) oraz wydanymi na tej podstawie przepisami 
wykonawczymi. 

2. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie ulgi winien we wniosku wskazać przeznaczenie 
wnioskowanej pomocy publicznej i odpowiedniej podstawy prawnej jej udzielenia, a nadto zawrzeć 
informacje o uzyskanej pomocy w formie zgodnej z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. 
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( t.j. Dz.U. z 2007r. nr 59, poz. 404 z późń. 
zm.) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. 

§ 7. Umorzenie w całości lub w części należności lub odroczenie terminu zapłaty całości lub części 
należności albo rozłożenie jej na raty następuje w odniesieniu do należności pieniężnej na podstawie 
umowy lub jednostronnego oświadczenia woli, w formie pisemnej. 

§ 8. Wnioski o udzielenie ulg nierozpoznane do dnia wejścia w życie uchwały podlegają rozpoznaniu 
w trybie i na zasadach określonych niniejszą uchwałą. 

§ 9. Traci moc moc uchwała nr XXXIX/363/06 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 22.02.2006r 
z późn. zm. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania na raty należności pieniężnych 
Gminy Pyskowice oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy 
Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organu do tego uprawnionego. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice. 
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§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

mgr inż. Jolanta Drozd


