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UCHWAŁA NR 726/2010
RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych 
o charakterze cywilnoprawnym miasta Siemianowice Śląskie oraz jego jednostkom podległym. 

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. 
j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) 

Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala: 

§ 1. Uchwała określa zasady i tryb umarzania, odraczania terminów zapłaty i rozkładania na raty należności 
pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym miasta Siemianowice Śląskie oraz jego jednostek podległych, zwanych 
dalej „wierzytelnościami” przypadającymi od osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych 
nie posiadających osobowości prawnej, zwanej dalej „dłużnikami”. 

§ 2. Należnościami o których mowa w § 1, są zaległe i bieżące należności pieniężne (należność główna) 
przypadające od jednego dłużnika wraz z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia należności (należności 
uboczne- koszty postępowania sądowego i inne ) według stanu na dzień umorzenia, odroczenia terminu spłaty lub 
rozłożenia na raty, a jeżeli należność główna została zapłacona jest to suma należności ubocznych. 

Przez „ ulgi” należy rozumieć umorzenie, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty. 

§ 3. Udzielenie ulg następuje w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego umowa, 
porozumienie, jednostronne oświadczenie woli- „ oświadczenie wierzyciela ” ). 

§ 4. 1. Postanowić o stosowaniu ulg w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art.56 ust.1 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych . 

2. Umorzenie należności pieniężnej, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, 
gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich zobowiązanych. 

3. Na wniosek dłużnika należności mogą być umorzone w części w przypadku uzasadnionych względami 
społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym 
interesem jednostki organizacyjnej (wierzyciela). 

§ 5. 1. Na wniosek dłużnika, przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, 
w szczególności zdolnościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem jednostki organizacyjnej 

(wierzyciela) może nastąpić odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty płatności należności w całości 
lub w części. 

2. Od należności pieniężnej, której termin płatności odroczono lub którą rozłożono na raty nie pobiera się 
odsetek za zwłokę za okres od zawarcia umowy, porozumienia do upływu terminu zapłaty. 

3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości ustalonych rat, pozostała do spłat należność 
staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi, ustawowymi odsetkami za zwłokę obliczonymi od 
pierwotnych terminów płatności. Przez spełnienie terminów spłaty uważa się datę faktycznego wpływu należności 
na konto wierzycieli. 

§ 6. Organami uprawnionymi do umarzania należności, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności 
wierzytelności, o których mowa w §1 i §2 są: 

1) Prezydent Miasta do wierzytelności Gminy - Miasta Siemianowice Śląskie bez względu na kwotę oraz do 
wierzytelności jednostek organizacyjnych w zakresie przekraczającym kompetencje kierowników jednostek 
organizacyjnych określone w punkcie 2. 

2) Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta do wierzytelności tych jednostek jeżeli wartość wierzytelności 
nie przekracza 10 000zł. 
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§ 7. Do udzielenia ulg będących pomocą publiczną w odniesieniu do dłużników- podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) oraz 
Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu 
do pomocy de minimis. Ulga może być udzielona na wniosek dłużnika. 

§ 8. Przepisów uchwały nie stosuje się do należności, których zasady i tryb umarzania, odraczania terminów 
zapłaty oraz rozkładania na raty regulują odrębne przepisy. 

§ 9. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych gminy do składania Skarbnikowi Miasta 
w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po zakończeniu danego kwartału informacji kwartalnych o wysokości 
umorzonych należności oraz udzielenia innych ulg. 

§ 10. Organ może uchylić się od skutków swojego oświadczenia o umorzeniu lub udzieleniu innych ulg 
w spłacie wierzytelności, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody, na podstawie których umorzono lub udzielono ulg 
w jej spłaceniu, okazały się fałszywe, bądź że oświadczenie zostało wydane w wyniku przestępstwa, albo że 
dłużnik wprowadził ten organ w błąd co do okoliczności, które stanowiły podstawę jego wydania. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich. 

§ 12. Traci moc uchwała Nr 295/2008 Rady Miasta Siemianowic Śląskich w sprawie szczegółowych zasad 
sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Miasta Siemianowic Śląskich 
oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja podatkowa, a także wskazania 
organów do tego uprawnionych. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Siemianowic Śląskich 

Andrzej Gościniak


