
Uchwała Nr XLVII / 414 / 06
Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach

z dnia 30 maja 2006 roku

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych 
Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje 

się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych 
należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

Na podstawie:
- art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1, art. 41 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami),
- art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 

z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Czerwionce – Leszczynach
uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty 
wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny, z tytułu należności 
pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja 
podatkowa,  zwanych  dalej  „wierzytelnościami”  wobec  osób  fizycznych,  osób  prawnych,  a  także 
jednostek  organizacyjnych  nie  posiadających  osobowości  prawnej,  zwanych  dalej  „dłużnikami”
z  zastrzeżeniem  wierzytelności  dotyczących  zaległych  czynszów  i  innych  opłat  niezależnych 
wynikających z  najmu lokali  mieszkalnych,  o  których mowa w Uchwale  Nr  VII  /  28 /  2003 Rady 
Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 28 marca 2003 r.

§ 2

1. Wierzytelność może zostać umorzona w całości lub w części, jeżeli:
1) wierzytelności  nie  ściągnięto  w  toku  zakończonego  postępowania  likwidacyjnego  lub 

upadłościowego,
2) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców,
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty 

wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności, lub postępowanie egzekucyjne 
okazało się nieskuteczne,

4) zachodzi uzasadniony przypadek trudności ekonomicznych wywołany względami społecznymi, 
życiowymi lub gospodarczymi zagrażającymi egzystencji dłużnika.

2. Umorzenie wierzytelności w przypadkach określonych w ust.  1 pkt 1,  3 i  4 może nastąpić na 
wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 również z urzędu, z inicjatywy 
wierzyciela.

3. Umorzenie z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 4 nie może być wyższe niż 70% wartości 
wierzytelności. 

4. Oświadczenie (porozumienie) o umorzeniu wierzytelności musi być poprzedzone postępowaniem 
wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia wymienionych w ust. 1.
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5. Jeżeli  umorzenie  dotyczy  części  wierzytelności,  w  oświadczeniu  (porozumieniu)  oznacza  się 
termin  zapłaty  pozostałej  części  wierzytelności.  W  razie  niedotrzymania  tego  terminu  przez 
dłużnika  oświadczenie  (porozumienie)  wygasa.  Dla  omawianej  sytuacji  umorzenia  części 
wierzytelności stosuje się odpowiednio zapisy § 4 ust. 2 i 3

6. Umorzenie wierzytelności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, 
gdy  okoliczności  uzasadniające  umorzenie  wymienione  w  ust.  1  zachodzą  co  do  wszystkich 
dłużników.

§ 3

1. Do umarzania wierzytelności uprawnieni są:
1) Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy i  miasta w zakresie swoich spraw do kwoty nie 

przekraczającej 2.500,- zł,
2) Burmistrz Gminy i Miasta dla spraw z pkt 1, które przekraczają kwotę 2.500,- zł i dla wszystkich 

spraw z zakresu Urzędu Gminy i Miasta.
2. Przez  kwotę  wierzytelności,  o  której  mowa  w  ust.  1  rozumie  się  należność  główną  wraz

z  odsetkami  ustawowymi,  a  w  przypadku  zastrzeżenia  odsetek  umownych  wraz  z  odsetkami 
umownymi,  ustaloną  według  stanu  na  dzień  złożenia  jednostronnego  oświadczenia  woli  lub 
zawarcia ugody.

3. Kwoty wierzytelności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji.

4. O  podjętych  stanowiskach  Kierownik  jednostki  informuje  Burmistrza  w  terminie  sporządzania 
sprawozdań o dokonanych umorzeniach.

§ 4

1. W  przypadkach  uzasadnionych  względami  społecznymi  lub  gospodarczymi  osoby  i  organy 
wymienione w § 3, na wniosek dłużnika mogą jednorazowo odraczać terminy zapłaty całości lub 
części wierzytelności, lub rozłożyć płatność całości lub części wierzytelności na raty na okres nie 
dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku.

2. Od wierzytelności  o charakterze administracyjnym, których termin zapłaty odroczono lub które 
rozłożono na raty, pobiera się 50% należnych odsetek za zwłokę, liczonych za okres od dnia 
złożenia wniosku do dnia zastosowania ulgi.

3. Od wierzytelności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych, których termin zapłaty odroczono 
lub których spłatę rozłożono na raty, pobiera się za zwłokę 50% zastrzeżonych w umowie odsetek 
umownych, a w przypadku braku ich zastrzeżenia 50% odsetek ustawowych, liczonych od dnia 
złożenia wniosku do dnia zastosowania ulgi.

4. W przypadku  negatywnego  stanowiska  w  sprawie  odroczenia  lub  rozłożenia  na  raty,  odsetki 
liczone  są  w  pełnej  wysokości,  do  dnia  dokonania  wpłaty.  Bieg  naliczania  odsetek  zostanie 
przerwany w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia dłużnikowi oświadczenia lub 
zawarcia porozumienia.

5. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości wierzytelności, której termin płatności 
odroczono albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, wierzytelność pozostała do zapłaty 
staje się wymagalna natychmiast wraz z odsetkami ustawowymi lub umownymi.

6. W przypadkach  uzasadnionych  względami  społeczno  –  gospodarczymi  w  szczególności,  gdy 
dłużnikowi grozi upadłość lub zachodzi konieczność redukcji  zatrudnienia przewyższająca 10% 
zatrudnionych,  dopuszcza  się  możliwość  odstąpienia  od  natychmiastowej  wymagalności 
świadczenia.  W  takim  przypadku  możliwe  jest  negocjowanie  nowych  warunków  spłaty  
z  wydłużeniem okresu  spłacania  rat  lub  odroczenia  płatności  do  24  miesięcy  licząc  od  dnia 
złożenia pierwszego wniosku.

§ 5
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Umorzenie należności, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności należności następuje:
1) w przypadku wierzytelności o charakterze administracyjno – prawnym w drodze jednostronnego 

pisemnego oświadczenia woli osoby wymienionej w § 3 ust. 1,
2) w odniesieniu do wierzytelności cywilnoprawnych – na podstawie przepisów prawa cywilnego,  

np. w formie ugody lub jednostronnego oświadczenia woli osoby wymienionej w § 3 ust. 1.

§ 6

Tracą moc: Uchwała Nr VII/33/2003 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 28 marca 
2003  roku  w  sprawie  szczegółowych  zasad  i  trybu  umarzania  wierzytelności  jednostek 
organizacyjnych Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny z tytułu należności pieniężnych, do których 
nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych 
należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 39, poz. 
1123) oraz uchwały:  Nr XXVI/224/2004 z dnia 26 listopada 2004 r.  i  Nr  XXXIV/295/05 z dnia 30 
czerwca 2005 r. zmieniające uchwałę Nr VII/33/2003 (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2005 r. Nr 9, poz. 218 i Nr 95, 
poz. 2592). 

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta oraz Kierownikom gminnych jednostek 
organizacyjnych.

§ 8

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie  
po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
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