
PROJEKT

UCHWAŁA NR ... / ... / 2006 
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE

z dnia ... lipca 2006 r.

w  sprawie: określenia  szczegółowych  zasad  i  trybu  umarzania,  odraczania  lub 
rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Miasta i  Gminy Pleszew lub jej 
jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja 
podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.

Na  podstawie  art.  43  ust.  2  ustawy  z  dnia  30  czerwca  2005  r.  o  finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 
ze zmianami), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§  1. Uchwała  określa  szczegółowe zasady  i  tryb  umarzania,  odraczania  terminu 
spłaty  oraz  rozkładania  na  raty  należności  pieniężnych  przypadających  Miastu  i 
Gminie  Pleszew lub  jego jednostkom organizacyjnym,  do  których  nie  stosuje  się 
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 
137,  poz.  926 ze  zmianami),  zwanych dalej  „należnościami”  od  osób fizycznych, 
osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, 
zwanych dalej „dłużnikami”.

§  2. Ilekroć  w  niniejszej  uchwale  jest  mowa  o  należnościach  należy  przez  to 
rozumieć wierzytelności pieniężne, o których mowa w § 1, przypadające od dłużnika 
wraz  z  należnymi  odsetkami  i  kosztami  ich  dochodzenia  według  stanu  na  dzień 
rozstrzygnięcia,  a  jeżeli  wierzytelność  główna  została  zapłacona,  a  pozostały  do 
zapłaty jedynie odsetki i koszty dochodzenia, sumę tych należności ubocznych.

§ 3. Do umarzania należności przypadających Miastu i Gminie Pleszew uprawniony 
jest  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Pleszew,  natomiast  do  umarzania  należności 
przypadających jednostkom organizacyjnym Miasta i Gminy Pleszew uprawnieni są 
kierownicy tych jednostek.

§ 4.
1. Należność może być umorzona w całości lub w części, a jej spłata odroczona lub 

rozłożona na raty w przypadkach ich całkowitej nieściągalności, która następuje, 
jeżeli wystąpi jedna z następujących przesłanek:
1) dłużnik  –  osoba  fizyczna  –  zmarł  i  nie  pozostawił  żadnego  majątku  lub 

pozostawił  ruchomości  nie  podlegające egzekucji  na podstawie  odrębnych 
przepisów  albo  pozostawił  przedmioty  codziennego  użytku  domowego, 
których  łączna  wartość  nie  przekracza  kwoty  stanowiącej  trzykrotności 
miesięcznego  wynagrodzenia  w  roku  poprzedzającym  umorzenie, 
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 



Urzędowym  Rzeczpospolitej  Polskiej  „Monitor  Polski”  do  celów  naliczenia 
odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

2) dłużnik  –  osoba  prawna  –  został  wykreślony  z  właściwego  rejestru  osób 
prawnych  przy  jednoczesnym  braku  majątku,  z  którego  można  by 
egzekwować  należności,  a  odpowiedzialność  z  tytułu  należności  nie 
przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

3) w wyniku postępowania egzekucyjnego stwierdzono, że dłużnik nie posiada 
majątku, z którego można dochodzić należności,

4) nie można ustalić osoby dłużnika,
5) zachodzi  uzasadnione  podejrzenie,  że  w  postępowaniu  egzekucyjnym nie 

uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności 
lub postępowanie egzekucyjne stało się nieskuteczne,

6) należności uległy przedawnieniu.
2. Należności  mogą być  umarzane w  przypadku,  gdy  ich  kwota  nie  przekracza 

pięciokrotności  kosztów  upomnienia  w  postępowaniu  egzekucyjnym 
w administracji.

3. Należność może być umorzona w całości lub w części, a jej spłata odroczona lub 
rozłożona na raty pomimo braku przesłanek o których mowa w ust. 1 i 2 jeżeli za 
umorzeniem w całości lub części, odroczeniem spłaty lub rozłożeniem na raty 
przemawiają  ważny  interes  dłużnika  lub  interes  publicznym,  szczególnie 
w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi.

4. Możliwość zastosowania ulg, o których mowa w ust.1 - 3, w sytuacji wystąpienia 
wielości dłużników jest możliwa jedynie w przypadku, gdy warunki zastosowania 
tych ulg zachodzą wobec wszystkich dłużników.

§ 5. 
1. Zastosowania  ulg,  o  których  mowa w §  4  ust.  1  -  3,  następuje  na  wniosek 

dłużnika, a także z inicjatywy wierzyciela.
2. Po złożeniu przez dłużnika pisemnego wniosku, oraz w przypadku skorzystania z 

możliwości udzielenia ulg z inicjatywy wierzyciela, podmioty, o których mowa w  § 
3 przeprowadzają postępowanie wyjaśniające, mające na celu ustalenie tego, 
czy zachodzą przesłanki wskazane w § 4 ust. 1 - 3.

3. Zastosowanie ulg, o których mowa w § 4 ust.1 - 3, następuje:
1) w  odniesieniu  do  należności  o  charakterze  administracyjno-prawnym, 

w drodze decyzji administracyjnej,
2) w odniesieniu do należności o charakterze cywilnoprawnym, w drodze umowy 

lub jednostronnego oświadczenia woli.
4. Czynności prawne, o których mowa w ust. 3 uznaje się za nieważne jeżeli okaże 

się, że okoliczności na podstawie których umorzono, odroczono termin spłaty lub 
rozłożono  spłatę  należności  na  raty,  są  fałszywe  bądź  dłużnik  wprowadził 
podmioty, o których mowa w § 3  w błąd, co do podstaw zastosowania ulg,         o 
których mowa w § 4 ust.1 - 3.

§ 6. 
1. Jeżeli  umorzenie  dotyczy  tylko  części  należności  wówczas  określa  się  termin 

zapłaty pozostałej należności. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 umorzenie dokonane jest warunkowo.
3. Jeżeli  pozostała  część  należności  nie  zostanie  uregulowana  w  wyznaczonym 

terminie  właściwy  organ  stwierdza  wygaśnięcie  decyzji  administracyjnej 
dotyczącej  umorzenia,  natomiast   skutek  czynności  cywilnoprawnej  w  postaci 
umorzenia ustaje.



§ 7. 
1. W  przypadku  odroczenia  terminu  płatności  należności  bądź  jej  części  albo 

rozłożenia na raty niezapłacenie w terminie albo w pełnej wysokości jednej z rat 
należności  powoduje  natychmiastową  wymagalność  całej  należności  wraz  z 
ustawowymi odsetkami za zwłokę, w tym również odsetkami za okres o którym 
mowa w ust. 2

2. Od wierzytelności pieniężnej, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono 
na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę, z zastrzeżeniem ust. 1, za okres od 
dnia  rozstrzygnięcia  do  dnia  upływu terminu zapłaty  określonego przez organ 
uprawniony do dokonania rozstrzygnięcia.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XV/78/2003 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 grudnia 
2003 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i 
rozkładania  na  raty  należności  pieniężnych do których  nie  stosuje  się  przepisów 
ustawy – Ordynacja  podatkowa oraz wskazania organu do tego uprawnionego.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

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

UZASADNIENIE



do uchwały Nr XLII / ... / 2006 Rady Miejskiej z dnia ... lipca 2006 r.

Zgodnie  z  art.  43  ust.  2  ustawy  z  dnia  30  czerwca  2005  r.  o  finansach 
publicznych (Dz.  U.  Nr  249,  poz.  2104 ze zmianami)  organ stanowiący jednostki 
samorządy terytorialnego określa szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania 
lub rozkładania na raty spłaty należności  pieniężnych przypadających JST lub jej 
jednostkom  organizacyjnym,  do  których  nie  stosuje  się  przepisów  ustawy  – 
Ordynacja podatkowa. Ponadto organ stanowiący JST wskazuje organ lub osobę do 
tego uprawnioną.

Określone  w  niniejszej  uchwale  szczegółowe  zasady  i  tryb  umarzania, 
odraczania lub rozkładania  na raty  spłaty  należności  pieniężnych,  do których nie 
stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, nie różnią się zasadniczo od 
zasad  i  trybu  stosowania  w/w  ulg  określonych  w  poprzedniej  uchwale.  Jednak, 
w  związku  z  doprecyzowaniem przez  ustawodawcę  zapisów w tym zagadnieniu, 
wprowadzono kilka zmian w zakresie udzielania przedmiotowych ulg. 

Ustawodawca zobowiązał organy stanowiące JST do wskazania organu lub 
osoby  uprawnionej  do  udzielania  ulg  (poprzednio  mowa  była  tylko  o  „wskazaniu 
organów”).  Według  nowego  stanu  prawnego  ulgi  wymienione  w  art.  43  dotyczą 
należności przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej  jednostkom 
organizacyjnym (poprzednio możliwość stosowania ulg ograniczona była jedynie do 
wierzytelności jednostek organizacyjnych JST). Ponadto w nowej ustawie wskazano, 
że umorzenie należności i zastosowanie innych ulg może nastąpić w przypadkach 
uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym (poprzednio 
ustawodawca nie wskazał  ogólnych przesłanek, w przypadku których wystąpienia 
możliwe było zastosowanie ulg, inicjatywę w tym zakresie pozostawiając organowi 
stanowiącemu).

W związku z tym, że  uchwała Nr XV/78/2003 Rady Miejskiej w Pleszewie z 
dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, 
odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych do których nie stosuje się 
przepisów  ustawy  –  Ordynacja   podatkowa  oraz  wskazania  organu  do  tego 
uprawnionego,  traci  moc  dnia  30.06.2006  r.,  niezbędne  i  celowe  jest  wywołanie 
niniejszej uchwały.
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