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UCHWAŁA NR IX/69/11
RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU

z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie: określenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających 
charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zawiercie oraz jej 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 2001r. 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 z późn. zm.), na wniosek 
Prezydenta Miasta 

- Rada Miejska w Zawierciu 

- uchwala 

§ 1. 1. Ustalić : 

1) Zasady i tryb umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności 
o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Zawiercie oraz jej jednostkom podległym, 

2) organy lub osoby uprawnione do umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty 
należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1oraz 

3) warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga, o której mowa w ust. 
2 pkt 2, stanowić będzie pomoc publiczną. 

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) należności – należy przez to rozumieć sumę: 

a) należności głównej – stanowiącej pojedyncze zobowiązanie dłużnika (osoby fizycznej, osoby 
prawnej bądź jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, które posiadają 
zaległości z tytułu stosunków cywilnoprawnych), 

b) odsetek od należności głównej oraz 

c) należności ubocznych (koszty dochodzenia należności – sądowe, egzekucyjne i inne). 

2) uldze – należy przez to rozumieć umorzenie, odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie na raty 
należności, o której mowa w ust. 1 pkt 1. 

§ 2. 1. Należności mogą być umarzane z urzędu w całości lub w części w przypadkach, gdy: 

1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek 
niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty 
codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 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, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik może nastąpić, 
jeżeli okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą w stosunku do wszystkich dłużników. 

3. Umorzenie należności poprzedzone jest przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego, 
które wykaże istnienie co najmniej jednej z przesłanek umorzenia określonej w ust. 1, a także wykaże, 
że zastosowanie innej ulgi nie zapewni spłaty całej należności. 
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4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 umorzenie należności następuje w formie 
jednostronnego oświadczenia woli – zarządzenia wydanego przez uprawniony podmiot, o którym 
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały. 

§ 3. 1. Należności pieniężne mogą być, na wniosek dłużnika, w całości lub w części umarzane, ich 
spłata może być odraczana lub rozkładana na raty w przypadkach uzasadnionych względami 
społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz 
uzasadnionym interesem Gminy Zawiercie. 

2. Udzielanie ulg, o których mowa w ust. 1 następuje w drodze pisemnej poprzez zawarcie 
porozumienia pomiędzy dłużnikiem a uprawnionym podmiotem, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej 
uchwały. 

3. Odmowa udzielenia ulgi, o której mowa w ust. 1 następuje w formie jednostronnego 
oświadczenia woli złożonego przez podmiot, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały. 

4. Okres odroczenia spłaty należności nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. 

5. Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 24 miesiące. 

6. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty, nie nalicza się 
odsetek za okres od dnia zawarcia porozumienia do dnia terminu zapłaty. 

7. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie lub w pełnej wysokości należności, której termin odroczono 
albo nie spłaci w terminie lub w pełnej wysokości choćby jednej z ustalonych rat, pozostała do spłaty 
należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami liczonymi od pierwotnych terminów 
płatności i innymi należnościami ubocznymi. 

§ 4. 1. Do stosowania ulg w postaci umorzenia, odroczenia terminu spłaty i rozłożenia na raty 
należności uprawnieni są Prezydent Miasta Zawiercia oraz kierownicy jednostek podległych Gminy 
Zawiercie do kwoty 3.000 zł w odniesieniu do należności przypadających tej jednostce. 

2. Zastosowanie przez Prezydenta Miasta Zawiercie ulgi dotyczącej należności jednostki podległej 
przekraczającej kwotę 3.000 zł, następuje na podstawie uzasadnionego i udokumentowanego 
wniosku kierownika jednostki podległej Gminy Zawiercie. 

3. Kierownicy jednostek podległych Gminy Zawiercie przedstawiają Prezydentowi Miasta 
Zawiercie przy sprawozdaniach finansowych w okresach półrocznych imienny wykaz z podaniem 
podstawy i kwoty należności, co do których zastosowano ulgę. 

§ 5. Stosowanie ulg wobec dłużników – podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 
stanowi pomoc publiczną i odbywać się będzie przy zastosowaniu przepisów 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.). 

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zawiercie. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/400/02 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 22 stycznia 2002 r. 
w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych, z tytułu 
należności pieniężnych. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

inż. Edmund Kłósek


