
          Uchwała Nr 325/XLV/2010 

Rady Miejskiej w Kaletach 
 

z dnia 05 październik 2010 roku 
 

w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności 
pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny oraz wskazanie organów do tego uprawnionych 

 
 
Na podstawie art.59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz.1240 z późniejszymi zmianami) oraz art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 i art.42 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.)  
 
 

 
Rada Miejska w Kaletach  

uchwala: 

 
§ 1 

 

1. Ustala się zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych 
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Kalety oraz jej jednostkom podległym, 
wobec osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających 
osobowości prawnej oraz wskazuje się organy uprawnione do stosowania ulg określonych w 
niniejszej uchwale. 

2. Udzielenie ulg określonych w niniejszej uchwale w stosunku do przedsiębiorców następuje z 
uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz.404 z późniejszymi zmianami) . 

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

 
§ 2 

 

Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny mogą być umarzane z urzędu w przypadku 
wystąpienia okoliczności wymienionych w art.56 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami). 
 

§ 3 
 

1. Umarzanie należności w całości lub w części, może nastąpić na wniosek dłużnika jeżeli: 
1) pobranie należności zagraża istotnym interesom dłużnika, zwłaszcza egzystencji jego  
      lub jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu, 
2) wystąpią uzasadnione względy społeczne lub gospodarcze, 
3) inne szczególne okoliczności mające na względzie ważny interes dłużnika lub interes publiczny 

uzasadniają dokonanie umorzenia. 
2.  Na wniosek dłużnika, należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny: 
     1)   mogą być umarzane w całości lub w części, 
     2)   mogą być odroczone terminy spłaty całości lub części należności, 
     3)   płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty. 
3. Udzielanie ulg  na wniosek dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą, może nastąpić  
    jedynie wtedy, gdy ulgi te: 

1) nie stanowią pomocy publicznej, 
2) stanowią pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 

grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE 
L Nr 379 z 28 grudnia 2006 r.), 

3) stanowią pomoc de minimis w rolnictwie, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 
1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w 
odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz.Urz UE L Nr 337 z 21 
grudnia 2007 r.), 



4.  Umorzenie należności obciążającej więcej niż jednego dłużnika może nastąpić wtedy, gdy     
     okoliczności uzasadniające umorzenie, wymienione w § 2 i § 3 zachodzą do wszystkich  
     dłużników.  
5.  Umorzeniu może podlegać jedynie wartość netto danej należności, równowartość podatku VAT musi  
      być uregulowana przez dłużnika, jeżeli z tytułu należności wystawiono fakturę VAT. 
6.   Po złożeniu przez dłużnika wniosku, a także w przypadku skorzystania z możliwości udzielenia 
      ulgi z inicjatywy wierzyciela, organ lub osoba upoważniona do ich udzielenia przeprowadza  
      postępowanie wyjaśniające mające na celu ustalenie, czy zachodzą przesłanki wskazane w § 2 i § 3. 
      Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis, zobowiązany jest do dostarczenia wraz z  
      wnioskiem  wypełnionego formularza, informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de  
      minimis, stanowiących załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 29 marca 2010 r. w  
      sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U.  
      Nr 53, poz. 311) 
7.   Okres odraczania terminu płatności nie może być dłuższy niż 6 miesięcy. 
8.   Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 3 lata.  
 

 
§ 4 

 
1.  Uprawnionymi do umarzania, rozkładania na raty lub odraczania terminu płatności należności o  
     których mowa w § 1, są: 

1) Burmistrz Miasta Kalety do należności pobieranych przez Urząd Miejski bez względu na kwotę 
oraz do należności pobieranych przez jednostki podległe w zakresie przekraczającym 
kompetencje kierowników jednostek podległych określone w pkt 2, 

2) kierownicy jednostek podległych do należności pobieranych przez te jednostki, jeśli kwota 
należności nie przekracza lub jest równa kwocie 500 zł. 

2.   Umorzenie należności głównej skutkuje umorzeniem odsetek. 
3.   Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności 
      podlegają umorzeniu odsetki. 
 

§ 5 
 

1.   Rozstrzygnięcie w sprawach określonych w niniejszej uchwale uprawniony organ podejmuje w  
      formie zarządzenia. Wymagane jest dodatkowo zawarcie umowy (ugody) pomiędzy dłużnikiem i  
      uprawnionym organem. Kopię zarządzenia doręcza się dłużnikowi. 
2.   Uprawniony organ może uchylić swoje zarządzenie o umorzeniu, odroczeniu terminu płatności lub  
      rozłożeniu spłaty należności na raty, jeżeli wyjdą na jaw dowody, że okoliczności faktyczne istotne  
      dla sprawy, na podstawie których należność umorzono, lub udzielono ulg w spłacie okazały się  
      nie istniejące, bądź dłużnik wprowadził wierzyciela w błąd co do okoliczności, które stanowiły  
      podstawę zastosowania ulg.    
 

§ 6 
 

Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin płatności 
odroczono, albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność pozostała do zapłaty staje  
się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami liczonymi od pierwszej daty wymagalności 
zobowiązania. 
 

§ 7 
 

Zobowiązuje się kierowników jednostek podległych do przedkładania Burmistrzowi Miasta Kalety 
szczegółowych sprawozdań o podjętych rozstrzygnięciach w zakresie umorzonych należności, 
odroczenia i rozkładania na raty całości lub części należności według stanu na dzień 31 grudnia 
każdego roku kalendarzowego, w terminie do końca stycznia za rok poprzedni. 
 

 
§ 8 

 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalety. 
 



§ 9 
 

Traci moc uchwała Nr 277/L/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych 
Miasta Kalety oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy 
Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych. 
 

§ 10 
  

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

 

 
 
 


