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UCHWAŁA NR XVI/68/2010
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO DS. EKOLOGII W ŻYWCU

z dnia 26 kwietnia 2010 r.

w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w postaci umarzania, odraczania terminu zapłaty 
i rozkładania na raty należności cywilnoprawnych, których wierzycielem jest Związek Międzygminny do 
Spraw Ekologii w Żywcu, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga 

będzie stanowić pomoc publiczną, oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 69 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 73 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2001 r. nr 142, pozycja 1591, 
z późniejszymi zmianami) art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dziennik Ustaw nr 157, pozycja 1240), Zgromadzenie Związku Międzygminnego do Spraw Ekologii 
z siedzibą w Żywcu uchwala co następuje: 

§ 1. Należnościami cywilnoprawnymi, w rozumieniu niniejszej uchwały, są wierzytelności pieniężne Związku 
Międzygminnego do Spraw Ekologii w Żywcu – zwanego w treści uchwały wierzycielem - których źródłem jest 
stosunek umowny (kontraktowy) lub prawnorzeczowy. 

§ 2. 1. Umorzenie należności cywilnoprawnej w całości może nastąpić wyłącznie w razie zajścia następujących 
zdarzeń prawnych: 

1)śmierci dłużnika, jeżeli nie pozostawił on żadnego majątku, pozostawił majątek nie podlegający egzekucji albo 
w skład pozostawionego majątku wchodzą wyłącznie przedmioty codziennego użytku domowego, których 
łączna wartość nie przekracza kwoty 6000 zł, 

2)wykreślenia dłużnika będącego osobą prawną z właściwego dla tej osoby rejestru, przy jednoczesnym braku 
majątku, z którego można by egzekwować należność, 

3)stwierdzenia przez właściwy organ egzekucyjny, w trybie określonym w odrębnych przepisach, nieskuteczności 
egzekucji, 

4)jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji, z zastrzeżeniem ust. 4. 

2. Przepis ust. 1 pkt 2 nie ma zastosowania w sytuacjach, gdy z mocy odrębnych przepisów odpowiedzialność 
za dane zobowiązanie przechodzi na osobę trzecią lub osoby trzecie, jak również w przypadkach, w których osoby 
trzecie ponoszą odpowiedzialność subsydiarną za zobowiązania dłużnika. Do zobowiązań tych osób ma 
zastosowanie bądź przepis ust. 1 pkt 1, jeśli są to osoby fizyczne, bądź ust. 2 i 3, jeśli są to osoby prawne lub 
podmioty, o których mowa w ust. 3. 

3. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 stosuje się również do jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 
33¹ § 1 kodeksu cywilnego. Do tych jednostek nie ma zastosowania ust. 1 pkt 4. 

4. Przepis ust. 1 pkt 4 nie ma zastosowania w przypadkach, gdy zobowiązania powstałe w związku 
z działalnością danej jednostki organizacyjnej zostały zaciągnięte w imieniu podmiotu będącego osobą prawną. Do 
takich zobowiązań mają zastosowanie przepisy ust. 1 pkt 2 i 3. 

5. Przepis ust. 1 pkt 2 ma odpowiednie zastosowanie do zobowiązań osób prawnych nie podlegających 
wpisowi do rejestrów, jeżeli dana osoba prawna traci byt prawny. 

6. Jeżeli w danym stosunku prawnym występuje wielość dłużników, umorzenie zobowiązań może nastąpić 
tylko wtedy, gdy warunki umorzenia są spełnione wobec wszystkich dłużników. 

7. W przypadkach określonych w ust. 1 – 6 należność może być umorzona w całości. Umorzenie może nastąpić 
z urzędu, to jest pomimo braku wniosku dłużnika. 

8. Umorzenie należności w całości może nastąpić również ze względu na interes publiczny lub ważny interes 
dłużnika. 

§ 3. W przypadkach określonych w § 2 należność może być umorzona również w części. 
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§ 4. 1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności 
możliwościami płatniczymi dłużnika, należność cywilnoprawna może być na wniosek dłużnika umorzona w części. 
Ponadto wierzyciel może odroczyć termin spłaty całości lub części należności lub rozłożyć ją na raty. 

2. Przepis § 2 ust. 6 stosuje się odpowiednio, przy czym organ z ważnych przyczyn może zastosować ulgi 
przewidziane w ust. 1 również w stosunku do jednego z dłużników albo niektórych dłużników. 

3. Stosowaniem ulg określonych w ust. 1 wierzyciel może objąć należność główną lub koszty i odsetki 
przypadające od danej należności. 

§ 5. 1. Jeżeli wierzyciel posiada w stosunku do dłużnika więcej należności cywilnoprawnych, stosując ulgi 
przewidziane w § 3 zalicza wpłaty dłużnika na poszczególne należności w sposób przewidziany w art. 451 kodeksu 
cywilnego. 

2. Ulg w spłacie danej należności, określonych w § 4, nie można stosować, jeżeli dłużnik dopuszcza się zwłoki 
w wykonaniu innych pieniężnych zobowiązań cywilnoprawnych wobec wierzyciela, chyba że wierzyciel udziela 
ulg również w stosunku do tych innych zobowiązań. 

§ 6. 1. Oświadczenia woli związane z udzielaniem ulg określonych w niniejszej uchwale składa Zarząd 
Związku w sposób przewidziany w statucie. 

2. W przypadkach określonych w § 2 ust. 1 wierzyciel składa oświadczenie woli w formie uchwały. 

§ 7. Traci moc uchwała Zgromadzenia z dnia 25.04.2007 r., nr III/20/2007, w sprawie szczegółowych zasad 
i trybu umarzania należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustaw – Ordynacja podatkowa, 
przypadających Związkowi oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności a także wskazania organu do 
tego uprawnionego. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. 

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

Przewodniczący Zgromadzenia 
Związku Międzygminnego ds. 

Ekologii w Żywcu 

mgr inż. Antoni Szlagor


