
         
      Uchwała Nr XXXVIII/317/2006

Rady Gminy Przywidz
          z dnia 01 września 2006r.         

w  sprawie  szczegółowych  zasad  i  trybu  umarzania,  odraczania  lub  rozkładania  na  raty 
należności  pieniężnych  przypadających   Gminie  Przywidz,  do  których  nie  stosuje  się 
przepisów  Ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania upoważnionego do tego  organu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn .zm.) w związku z art. 43 ust.1 i 2 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) 

Rada Gminy Przywidz
uchwala, co następuje :

§ 1

Określa  się  zasady  i  tryb  umarzania  należności  pieniężnych,  do  których  nie  stosuje  się 
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. 
Nr 8 poz. 60  z  późn. zm.) przypadających Gminie Przywidz  od osób fizycznych, osób  prawnych, 
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej dłużnikami oraz 
udzielania  ulg  w spłacie  tych  należności, a  w  szczególności  odraczaniu  terminu zapłaty  oraz 
rozkładania na raty.

§ 2

Umarzanie, rozkładanie na raty, odraczanie terminów płatności należności pieniężnych 
pobieranych przez  Gminę  Przywidz należy do właściwości Wójta Gminy Przywidz.

§ 3

1.  Wierzytelności   Gminy Przywidz, z tytułu należności pieniężnych, do których nie   stosuje się   
     przepisów z ustawy - Ordynacja podatkowa mogą być odpowiednio umarzane w całości lub        
     w części, rozkładane na raty, a  terminy ich płatności mogą podlegać odroczeniu, jeżeli  zachodzi 
     co najmniej jedna z poniższych przesłanek :

1) wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego 
lub upadłościowego,

2) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił 
ruchomości  niepodlegające  egzekucji  na  podstawie  odrębnych  przepisów  albo  pozostawił 
przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 
5000  zł  i  jednocześnie  brak  jest   spadkobierców innych   niż  Skarb  Państwa  lub  jednostka 
samorządu terytorialnego oraz  nie  ma  możliwości  orzeczenia  odpowiedzialności  podatkowej 
osoby trzeciej,

3) ściągnięcie  wierzytelności  zagraża  ważnym  interesom  dłużnika,  a  w  szczególności  jego 
egzystencji,
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4) 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,

5) kwota zaległości  nie przekracza sześciokrotnej wartości kosztów przesyłki poleconej wraz  
z potwierdzeniem odbioru,

6) przemawiają za tym uzasadnione względy społeczne  i gospodarcze.

2. Umorzenie, w przypadkach, określonych w ust. 1 pkt 1,3 i 6 może nastąpić na wniosek dłużnika, 
a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 również z urzędu.

3. Umorzenie należności zaległych może być uzależnione od terminowego regulowania
    należności bieżących przez okres  nieprzekraczający dwóch lat. 
    Po upływie okresu warunkowego organ uprawniony podejmuje stosowną decyzję.

4. W przypadku solidarnej odpowiedzialności kilku dłużników umorzenie może nastąpić
jedynie wówczas, gdy uzasadniające okoliczności mają zastosowanie do wszystkich dłużników.

Przez wartość wierzytelności rozumie się należność główną wraz z odsetkami i innymi
należnościami ubocznymi.

§ 4

1. W przypadkach  uzasadnionych  względami  społecznymi  lub  gospodarczymi  Wójt  Gminy  na 
wniosek dłużnika, może odroczyć termin spłaty całości lub części należności na raty biorąc pod 
uwagę  możliwości  płatnicze  dłużnika  oraz  uzasadniony  interes  Gminy.  Odroczenie  terminu 
zapłaty  lub  rozłożenie  płatności   na  raty  może  być   udzielone  na  okres  nie  dłuższy  niż 
24 miesiące.

2. Od należności  w stosunku, do których  zastosowano ulgi w formie określonej 
3. w  § 3 nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od daty udzielenia tej ulgi do upływu
     ustalonych terminów zapłaty.
4. Jeżeli  jednak  w  ustalonych  terminach,  dłużnik  nie  dokona  zapłaty,  należność  staje  się 

natychmiast wymagalna wraz  z należnymi odsetkami, w tym również z odsetkami  o których 
mowa w pkt 3.

§ 5

Uprawniony  organ  może  cofnąć  swoją  decyzję  o  umorzeniu  lub  udzieleniu  ulg  w  spłaceniu 
należności,  jeżeli  dowody  na  podstawie,  których  należności  umorzono  lub  udzielono  ulg 
w jej spłaceniu, okazały się fałszywe, bądź decyzja została wydana w wyniku przestępstwa, albo 
dłużnik  wprowadził  organ  orzekający  w  błąd  co  do  okoliczności,  które  stanowiły  podstawę 
podjęcia decyzji.

§ 6

Umorzenie  należności  oraz  odroczenie  terminu  zapłaty  całości  lub  części  należności  na  raty 
następuje :
1) w odniesieniu do należności o charakterze administracyjno - prawnym  na podstawie przepisów 

prawa administracyjnego w drodze decyzji administracyjnej,
2) w odniesieniu do zaległości cywilno - prawnych na podstawie przepisów prawa cywilnego 

w drodze stosownej umowy,
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3) w odniesieniu do umarzania wierzytelności wynikających ze stosunków cywilno – prawnych 
w sytuacji przewidzianej w § 3 ust.1 pkt 2 i 5 w drodze jednostronnego oświadczenia woli Wójta 
Gminy Przywidz.

  
   § 7

Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przywidz.

    § 8 

Traci moc uchwała Nr XIX/169/04 z  dnia 22.12.2004r. w sprawie szczegółowych zasad 
i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Przywidz z tytułu należności 
pieniężnych,  udzielania  innych  ulg  w  spłacie  tych  należności  oraz  wskazania  do  tego 
upoważnionego organu.

         § 9

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

PRZEWODNICZĄCY
      Rady  Gminy

 Andrzej  Przybycień



U z a s a d n i e n i e:

Zgodnie z art.43 ust1 i 2 ustawy z  dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych 
(Dz.  U.  z  2005r.  Nr  249,  poz.  2104  z  późn.  zm.)                             
w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym , należności 
pieniężne,  do  których  nie  stosuje  się  przepisów ustawy  Ordynacja  podatkowa  ,  przypadające 
jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym  mogą być umarzane, a ich 
spłata odraczana lub rozkładana na raty na zasadach określonych przez organ stanowiący, który 
określi szczegółowe zasady i tryb udzielania ulg  oraz wskaże osobę do tego uprawnioną.


