
U C H WAŁA N R VII,/41/'2003
RADY GMINY OPINOGORA GORNA

z dnia 4 kwietnia 2003 roku

w sprawie szczegółowych zasad| trybu umarzania odraczania lub rozkładania na raty
spłat należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy
— Ordynacja podatkowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 34 a
ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 roku Nr 15
poz.148/

- Rada Gminy Opinogóra Górna u c h w a l a , co następuje :
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Określa się zasady umarzania odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty
należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku — Ordynacja podatkowa /Dz. U Nr 137 poz. 296 z późniejszymi zmianami/ od
osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających
osobowości prawnej zwanych dalej „dłużnikami".

@ 2

Odpowiedzialnym za wykonanie Uchwały czyni się Wójta Gminy.
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewod ic cy Rady Gminy
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Szczególowe zasady i tryb umarzania, odraczania i rozkladania na raty splat należności
pieniężnych gminy, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa.
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Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania zapłaty oraz rozkładania na raty
wierzytelności Gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku- Ordynacja podatkowa /Dz.U.Nr 137, poz. 926 -—
późn.zm/ zwanej dalej „wierzytelnościami” wobec osób fizycznych, prawnych a także
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zwanych dalej
„dłużnikami”.
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]. 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 tych wierzytelności lub
postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

4/ przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykaże, że za umorzeniem przemawiają
szczególne względy gospodarcze lub społeczne.

2. Umorzenie wierzytelności z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 4 może nastąpić gdy
odroczenie terminu zapłaty lub rozłożeniu na raty nie zapewnia spłaty należności.
Umorzenie wierzytelności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik może
nastąpić gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich
dłużników.

b.)

5 3

Przez wartość wierzytelności, o których mowa w 5 1 rozumie się należność główną.

@ 4

Jeżeli umorzenie dotyczy tylko części wierzytelności należy równocześnie określić termin
zapłaty pozostałej części wierzytelności.
W razie niedotrzymania tego terminu przez dłużnika umorzenie może być cofnięte.
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W zależności od sytuacji będącej przedmiotem umorzenia. umorzenie należności głównej
może pociągać za sobą umorzenie odsetek oraz należności ubocznych albo być przedmiotem
odrębnych rozstrzygnięć. ponieważ stanowią one odrębne należności.

@6

Umorzenie może nastąpić na wniosek dłużnika lub urzędu.
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W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi na
wniosek dłużnika można odroczyć termin zapłaty całości lub części wierzytelności,
rozłożyć na raty biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadnione
interesy Gminy.
Jeżeli dłużnik nie spłaci należności w terminie albo w pełnej wysokości ustalonych
rat, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna z odsetkami
ustawowymi.

Ś8

Umorzenie wierzytelności oraz udzielenie ulg następuje:
1/ w odniesieniu do wierzytelności @ charakterze. administracyjno- prawnym w drodze

decyzji,
2/ w odniesieniu do wierzytelności wynikających ze stosunków cywilno—prawnych,

].

w drodze oświadczenia woli wierzyciela, bądź umowy
cywilno-prawnej .
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Do umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności
uprawniony jest Wójt Gminy.
Wójt Gminy może udzielić kierownikom jednostek organizacyjnych nie posiadających
osobowości prawnej pełnomocnictwa do umarzania należności stanowiących dochody
Gminy a realizowanych przez te jednostki i do udzielania ulg w ich spłacaniu,
na zasadach określonych w Uchwale, jeżeli wartość wierzytelności nie przekracza
dwukrotności kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku
poprzedzającym podjęcie decyzji o umorzeniu, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczpospolitej Polskiej „ Monitor Polski” Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego.
Organ właściwy do umarzania wierzytelności jest również uprawniony do umarzania
oraz innych należności ubocznych.


