
UCHWAŁA NR XXXIV/295/10  

RADY GMINY HAŻLACH  

z dnia 22 kwietnia 2010 r.  

 

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

pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie lub podległym 

jednostkom 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

gminnym (Dz. U. Nr 142/01/1591 z późn. zm. ) i art. 59 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157/09/1240 z późn.zm.), Rada Gminy Hażlach 

postanawia: 

§ 1. Określić  szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty

należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie lub podległym

jednostkom od osób fizycznych.  

Art. 1.  1. Umorzenie należności w całości może nastąpić jeżeli: 

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

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

wszystkich zobowiązanych.  

3. Umorzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 następuje w formie jednostronnego oświadczenia

woli na wniosek, natomiast w przypadkach, o których mowa w ust.1 pkt 1-2 i 4-5 umorzenie może

nastąpić z urzędu.  

Art. 2.  1. Na wniosek dłużnika: 

2. Udzielenie ulg, o których mowa w ust.1 może nastąpić  w przypadkach uzasadnionych ważnym

interesem dłużnika, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionych interesem

Gminy.  

3. Umorzenie, o którym mowa w ust.1 pkt 1 następuje w formie zarządzenia.  

4. Odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności na raty

następuje w formie umowy.  

5. Odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie terminu płatności na raty może być  udzielone na

okres nie dłuższy niż  12 miesięcy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach na okres nie

przekraczający 24 miesięcy.  

6. Od należności, do których zastosowano ulgi wymienione w ust. 1 pkt 2 i 3 nie nalicza się

odsetek za zwłokę za okres od daty złożenia wniosku.  

7. Nie wywiązanie się  przez dłużnika z warunków spłaty powoduje natychmiastową wymagalność

pozostałej kwoty wraz z odsetkami ponownie naliczonymi od dnia powstania zobowiązania.  

Art. 3.  1. Umorzenie należności głównej powoduje umorzenie należności ubocznych w całości

lub w takiej części, w jakiej została umorzona należność główna, z naliczeniem odsetek ustalonych na

dzień złożenia wniosku. 

2. Dopuszcza się w przypadku spłaty należności głównej stosowanie ulg, o których mowa w art.1

i 2 w odniesieniu do odsetek i innych kosztów.  

Art. 4. Wyrazić  zgodę  na niedochodzenie należności  budżetu Gminy z tytułu umowy

cywilnoprawnej, której kwota bez odsetek i kosztów nie przekracza 50zł.  

Art. 5. Wskazać Wójta Gminy Hażlach jako organ właściwy do stosowania ulg.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Śląskiego.  

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

podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty

codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł; 

2) 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; 

3) dochodzenie należności zagraża istotnym interesom dłużnika, zwłaszcza egzystencji jego lub jego

rodziny; 

4) nie można ustalić adresu dłużnika, i nie posiada on żadnego majątku;

5) rozwiązano umowę  cywilnoprawną  a należnoś ć  główna jest starsza niż  24 miesiące i nie

przekracza trzykrotności opłaty stałej od pozwu przy wartości przedmiotu sporu do 2.000zł w trybie

uproszczonym. 

1) należności mogą być umarzane w części,

2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności,

3) płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty.

PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY  

 

mgr inż. Karol Czempiel 
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