
UCHWAŁA NR LI/627/17
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności 
pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym miasta Bytomia oraz jego jednostek organizacyjnych, 
warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną

oraz wskazania organów uprawnionych do udzielenia przedmiotowych ulg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 446, z późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 814, z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 296, 
z późn. zm.) w zw. art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1870, z późn. zm.) uchwala się co następuje:

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Uchwała określa zasady i tryb umarzania, odraczania terminów zapłaty i rozkładania na raty należności 
pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym miasta Bytomia oraz jego jednostek organizacyjnych 
wymienionych w art. 9 pkt 3 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanych dalej 
„należnościami pieniężnymi” przypadającymi od osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”, warunki dopuszczalności 
pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów 
uprawnionych do udzielania ulg. 

§ 2. Należnościami pieniężnymi, 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) według stanu na dzień umorzenia, odroczenia terminu spłaty lub rozłożenia na 
raty, a jeżeli należność główna została zapłacona jest to suma należności ubocznych. 

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

§ 4. Umorzenie, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty należności pieniężnych następuje na 
podstawie wyrażonego na piśmie jednostronnego oświadczenia woli organu uprawionego (wierzyciela) lub na 
podstawie umowy stron (wierzyciela i dłużnika). Odmowa udzielenia ulgi następuje na podstawie wyrażonego 
na piśmie jednostronnego oświadczenia woli organu uprawnionego. 

§ 5. 1. Należności pieniężne mogą być umarzane, rozkładane na raty lub odraczany może być termin ich 
zapłaty.

2. Umorzenie, rozłożenie na raty oraz odroczenie terminu zapłaty może dotyczyć zarówno całości, jak 
i części należności pieniężnej.
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Rozdział 2.
UMARZANIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

§ 6. Należności pieniężne mogą zostać umorzone z urzędu w przypadkach wystąpienia okoliczności, 
o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

2. Należności pieniężne mogą na wniosek dłużnika zostać umorzone w całości w przypadkach 
uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.

3. Należności pieniężne mogą na wniosek dłużnika zostać umorzone w części w przypadkach 
uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi 
dłużnika.

4. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności pieniężne mogą 
zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki, o których mowa w ust. 1-3 zostaną spełnione wobec wszystkich 
zobowiązanych.

§ 7. Umorzenie należności głównej pociąga za sobą umorzenie należności ubocznych. Jeżeli umorzenie 
dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu należności 
uboczne. 

Rozdział 3.
ODRACZANIE I ROZKŁADANIE NA RATY NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

§ 8. 1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności 
możliwościami płatniczymi dłużnika, termin płatności należności pieniężnej może na wniosek dłużnika zostać 
odroczony lub należność pieniężna może zostać rozłożona na raty.

2. Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie płatności na raty może być udzielone na okres nie dłuższy 
niż 12 miesięcy.

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

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ, o którym mowa w § 9, może wyrazić zgodę na spłatę 
należności pieniężnej rozłożonej na raty, na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy.

5. Od należności pieniężnej, której termin zapłaty odroczono lub rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek 
za zwłokę za okres od daty wydania oświadczenia woli lub zawarcia umowy, o której mowa w § 4 do upływu 
terminu lub terminów zapłaty.

6. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości którejkolwiek z ustalonych rat, pozostała do 
spłaty należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, w tym 
również z odsetkami, o których mowa w ust. 5.

Rozdział 4.
ORGANY UPRAWNIONE DO UMARZANIA, ODRACZANIA I ROZKŁADANIA NA RATY

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

1) Prezydent Miasta – do należności pobieranych przez Urząd Miejski;

2) kierownicy jednostek organizacyjnych miasta wymienionych w art. 9 pkt 3 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych – do należności pobieranych przez te jednostki.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10. 1. Ulgi, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych, a także w § 6 ust. 2 i 3 oraz w § 8 ust. 1 niniejszej uchwały, w odniesieniu do podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą i związane z prowadzoną przez te podmioty działalnością gospodarczą, 
mogą stanowić pomoc de minimis i udzielane są zgodnie z rozporządzeniem Komisji (EU) nr 1407/2013 z dnia 
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 
pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013).

2. Podmiot ubiegający się o udzielenie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych stanowiących pomoc de 
minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:
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1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz 
w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej 
w tym czasie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołóstwie, jakie otrzymał w roku, 
w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości 
pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołóstwie otrzymanej w tym czasie albo oświadczenia 
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

3) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, których zakres określony jest w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis.

§ 11. Organ może uchylić się od skutków swojego oświadczenia o umorzeniu lub udzieleniu innych ulg 
w spłacaniu należności pieniężnej, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody, na podstawie których umorzono lub 
udzielono ulg w jej spłacaniu, 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. Przepis § 8 ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 13. Traci moc uchwała nr XXXIII/459/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 czerwca 2014 r. 
w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych 
o charakterze cywilnoprawnym miasta Bytomia oraz jego jednostek podległych, warunków dopuszczalności 
pomocy publicznej, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych 
do udzielenia przedmiotowych ulg (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3543). 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Janas
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