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UCHWAŁA NR XLVI/473/10
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności 
pieniężnych Gminy i jednostek podległych, mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów lub 

osób do tego uprawnionych 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) 

Rada Miejska Cieszyna postanawia: 

§ 1. Ustalić szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności 
pieniężnych Gminy i jednostek podległych mających charakter cywilnoprawny, zwanych dalej „należnościami”, od 
osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, 
zwanych dalej „dłużnikami”. 

§ 2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do należności, których zasady, tryb umarzania, odraczania 
spłaty oraz rozkładania na raty określają odrębne przepisy. 

§ 3. Należność pieniężna może zostać umorzona z urzędu w przypadku: 

1) 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) gdy nie można ustalić miejsca pobytu dłużnika. 

§ 4. Umorzenie należności w całości lub w części, może nastąpić na wniosek dłużnika jeżeli: 

1) pobranie należności zagraża istotnym interesom dłużnika, a w szczególności egzystencji jego lub jego rodziny, 
albo dalszemu funkcjonowaniu, 

2) uzasadnione jest ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi. 

§ 5. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek dłużnika, przy uwzględnieniu jego możliwości 
płatniczych i interesu Gminy można: 

1) umorzyć całość lub część należności, 

2) rozłożyć płatność należności na raty, 

3) odroczyć termin płatności całości lub części należności. 

2. Od należności, w stosunku do których zastosowano ulgi w formie określonej w ust. 1 nie nalicza się odsetek 
za zwłokę za okres od daty złożenia wniosku do upływu ustalonych terminów zapłaty. 

3. W przypadku nie dokonania przez dłużnika spłaty należności na warunkach określonych w ust. 1 od 
zaległości naliczone zostaną, od pierwotnego terminu płatności, odsetki ustawowe. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po spłaceniu przez dłużnika należności głównej, na jego 
wniosek można umorzyć w całości lub w części należne odsetki. 

§ 6. 1. Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności, na wniosek dłużnika prowadzącego 
działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania zwanego dalej 
„przedsiębiorcą”, stanowiące pomoc publiczną odbywać się będzie w ramach pomocy de - minimis, której 
udzielenie następuje zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie 
stosowania art. 87 i 88 Traktatu o pomocy de - minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r.). 

2. Przedsiębiorca wraz z wnioskiem o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności 
przedkłada Gminie informacje zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2a 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) 
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§ 7. 1. Uprawnionymi do umarzania należności są: 

1) kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych funkcjonujących w ramach oświaty, kultury, i opieki 
społecznej w zakresie należności nie przekraczających 1000 zł - (jeden tysiąc złotych), 

2) kierownicy pozostałych jednostek w zakresie należności nie przekraczających 10 000 zł - (dziesięć tysięcy 
złotych), 

3) burmistrz w zakresie wszelkich należności bez względu na wysokość kwoty. 

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy również umarzania odsetek oraz należności ubocznych 
związanych z umarzaną należnością. 

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy również, bez względu na kwotę należności, odraczania 
terminu lub rozkładania na raty spłat należności. 

§ 8. 1. Umorzenie należności, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności następuje, w formie 
pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego. 

1) Odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności następuje w formie umowy. 

2) Umorzenie należności, następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli w drodze zarządzenia. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna. 

§ 10. Traci moc uchwała Nr LII/531/06 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy, do 
których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego 
uprawnionych. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej Cieszyna 

mgr inż. Halina Bocheńska


