
Uchwała nr XII/78/07
Rady Miejskiej Wielichowa

z dnia 7 listopada 2007

w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty 
należności pieniężnych Gminy Wielichowo oraz 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. o finansach publicznych 
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 
marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r.. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami) Rada Miejska Wielichowa uchwala co następuje:

§ 1
Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania 
na raty należności pieniężnych przypadających Gminie Wielichowo lub jej jednostkom 
organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - 
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) zwanych dalej 
„należnościami” wobec osób fizycznych, osób prawnych a także jednostek organizacyjnych 
nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”.

§ 2
1. Należność może zostać umorzona w całości lub w części, jeżeli:

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

2) nie można ustalić miejsca zamieszkania dłużnika lub dłużnik zmarł nie 
pozostawiając spadkobierców,

3) ściąganie należności zagraża interesom dłużnika, w szczególności jego 
egzystencji,

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie 
uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności, lub 
postępowanie egzekucyjne stało się nieskuteczne

5) przemawiają za tym uzasadnione względy społeczne i gospodarcze.
2. Umorzenie należności w przypadkach określonych w ust 1 pkt 3 może nastąpić na 

wniosek dłużnika, a w pozostałych przypadkach – również z inicjatywy wierzyciela.
3. Możliwość zastosowania umorzenia, o którym mowa w ust. 1, w sytuacji wystąpienia 

wielości dłużników jest możliwa jedynie w przypadku, gdy warunki ich zastosowania 
zachodzą wobec wszystkich dłużników.

§ 3
1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi na 

uzasadniony wniosek dłużnika może zostać odroczony termin zapłaty całości lub części 
należności lub rozłożona płatność całości lub części należności na raty biorąc pod uwagę 
możliwości płatnicze dłużnika oraz interes jednostki.

2. W przypadku nie dokonania w terminie zapłaty odroczonej należności lub którejkolwiek z 
rat, na jakie została rozłożona zaległość, terminem płatności jest termin, w stosunku do 
którego zastosowano odroczenie lub rozłożenie na raty

§ 4
1. Po wniesieniu przez dłużnika pisemnego wniosku, a także w przypadku skorzystania z 

możliwości udzielenia ulg z inicjatywy wierzyciela, organ lub osoba upoważniona do ich 



udzielenia przeprowadza postępowanie wyjaśniające mające na celu ustalenia tego, czy 
zachodzą przesłanki wskazane w § 2 ust. 1.

2. Do umarzania należności lub udzielania ulg, o których mowa w § 3 uprawnieni są:
1) Burmistrz Miasta i Gminy w Wielichowie
2) Dyrektorzy i Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

3. Przez kwotę należności rozumie się należność główną

§ 5
Organ właściwy do umorzenia należności jest również uprawniony do umarzania odsetek 
oraz innych należności ubocznych.

§ 6
Umarzanie należności lub udzielenie ulg, o których mowa w § 3 następuje w formie:

1) decyzji  – w odniesieniu do należności o charakterze administracyjno-prawnym 
oraz w przypadkach gdy umorzenie następuje z inicjatywy wierzyciela

2) porozumienia – w odniesieniu do należności o charakterze cywilnoprawnym

§ 7
1. Dyrektorzy i Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych przedkładają 

Burmistrzowi Miasta i Gminy w Wielichowie informację dotyczącą zakresu 
umorzonych należności oraz udzielonych ulg w spłacie.

2. Informacje składne są według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku 
kalendarzowego – w terminie do ostatniego dnia miesiąca, po zakończeniu okresu 
sprawozdawczego.

3. Informacja winna zawierać w szczególności: określenie kwoty podlegającej 
umorzeniu, odroczeniu, rozłożeniu na raty, nazwa dłużnika, ogólnej kwoty należności, 
liczbę rat, terminu odroczenia, rozłożenia na raty.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Wielichowie.

§ 9

Traci moc uchwała XV/102/2000 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 grudnia 2000r. w 
sprawie zasad i trybu umarzania lub udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych, 
będących wierzytelnościami jednostek organizacyjnych gminy Wielichowo, do których nie 
stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa

§ 10

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

                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                /Stanisław Marciniak/


