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Uchwała Nr IX/61/03  
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach  

z dnia 10 czerwca 2003 r. 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wie rzytelno ści jednostek organizacyjnych 
Gminy Zdzieszowice z tytułu nale żności pieni ężnych, do których nie stosuje si ę przepisów ustawy 
Ordynacja Podatkowa oraz udzielania innych ulg w sp łacaniu tych nale żności, a tak że wskazania 

organów do tego uprawnionych.  

(Opole, dnia 22 lipca 2003 r.) 

Na podstawie art.18 ust.1 i ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz.1271, Nr 214, poz.1806; 2003 r. Nr 80, poz. 717 / oraz art. 34 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o 
finansach publicznych / Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 / - Rada Miejska 
w Zdzieszowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania 
na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Zdzieszowice z tytułu należności pieniężnych, do 
których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa, zwanych dalej 
"wierzytelnościami" wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie 
posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej "dłużnikami". 

§ 2. 1. 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) stwierdzono w wyniku przeprowadzonego postępowania, iż sytuacja majątkowa uniemożliwia 
spłacenie należności Gminy, 

 5) niemożliwe jest korzystanie z przedmiotu umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, użytkowania w wyniku 
zniszczeń spowodowanych przez klęski żywiołowe (powódź, huragan, pożar). 
2. Umorzenie wierzytelności w przypadkach określonych w ust.1 może nastąpić na wniosek dłużnika 

lub z urzędu. 
3. Decyzja o umorzeniu wierzytelności musi być poprzedzona postępowaniem wyjaśniającym, które 

wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia wymienionych w ust.1. 
4. Jeżeli umorzenie dotyczy części wierzytelności, w decyzji umorzeniowej oznacza się termin 

zapłaty pozostałej części wierzytelności. W razie niedotrzymania tego terminu przez dłużnika, decyzja 
umorzeniowa podlega uchyleniu. 

5. Umorzenie wierzytelności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, 
gdy okoliczności uzasadniające umorzenie wymienione w ust.1 zachodzą co do wszystkich dłużników. 

§ 3. 1. Do umarzania wierzytelności uprawnieni są Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy 
Zdzieszowice: 
 1) jeżeli kwota wierzytelności przekracza jednorazowo 6.000 zł., wymagana jest pozytywna opinia 

Burmistrza Zdzieszowic oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. 
2. Za kierownika jednostki uważa się osobę, która jest uprawniona do zarządzania jednostką 

organizacyjną. 
3. Przez kwotę wierzytelności, o której mowa w ust.1, rozumie się należność główną wraz z 



odsetkami ustawowymi, a w przypadku zastrzeżenia odsetek umownych wraz z odsetkami umownymi, 
ustaloną według stanu na dzień wydania decyzji lub zawarcia porozumienia. 

4. Kwoty wierzytelności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji. 

§ 4. 1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi osoby i organy 
wymienione w § 3, na wniosek dłużnika mogą jednorazowo odraczać terminy zapłaty całości lub części 
wierzytelności, lub rozłożyć płatność całości lub części wierzytelności na raty na okres nie dłuższy niż 12 
miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku. 

2. Od wierzytelności o charakterze administracyjnym, których termin zapłaty odroczono lub które 
rozłożono na raty, pobiera się 50 % należnych odsetek za zwłokę, liczonych za okres od dnia złożenia 
wniosku do dnia zastosowania ulgi. 

3. Od wierzytelności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych, których termin zapłaty odroczono 
lub których spłatę rozłożono na raty, pobiera się za zwłokę 50 % zastrzeżonych w umowie odsetek 
umownych, a w przypadku braku ich zastrzeżenia 50 % odsetek ustawowych, liczonych od dnia złożenia 
wniosku do dnia zastosowania ulgi. 

4. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty odsetki liczone są w 
pełnej wysokości, do dnia dokonania wpłaty. Bieg naliczania odsetek zostaje przerwany w okresie od dnia 
złożenia wniosku do dnia doręczenia dłużnikowi decyzji administracyjnej lub zawarcia porozumienia. 

5. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości wierzytelności, której termin płatności 
odroczono albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, wierzytelność pozostała do zapłaty staje się 
wymagalna natychmiast wraz z odsetkami ustawowymi lub umownymi. 

§ 5. Umorzenie wierzytelności, a także udzielenie ulg w ich spłacaniu, o których mowa w § 4, 
następuje: 

- w odniesieniu do wierzytelności o charakterze administracyjnym w drodze decyzji 
administracyjnej, 

- w odniesieniu do wierzytelności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych w drodze 
porozumienia, 

- w odniesieniu do umarzania wierzytelności zarówno o charakterze administracyjnym jak i 
wynikających ze stosunków cywilnoprawnych, w sytuacjach przewidzianych w § 2 ust.1 pkt 2 w 
drodze jednostronnego oświadczenia woli. 

§ 6. 1. Kierownicy jednostek uprawnieni do udzielania umorzeń, odraczania terminu spłaty całości lub 
części należności lub rozłożenia płatności całości lub części należności na raty składają Burmistrzowi 
Zdzieszowic półroczne sprawozdania z w/w czynności według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały: 
 1) Sprawozdanie za I półrocze Kierownicy jednostek składają Burmistrzowi Zdzieszowic do 20 dnia 

miesiąca następującego po upływie danego półrocza. 
 2) Sprawozdanie za II półrocze Kierownicy jednostek składają Burmistrzowi Zdzieszowic w terminie do 

31 stycznia roku następującego po roku sprawozdawczym. 
2. Burmistrz Zdzieszowic przedstawia Radzie Miejskiej sprawozdania półroczne z udzielonych 

umorzeń, odroczeń terminów spłaty całości lub części należności lub rozłożeń płatności całości lub części 
należności na raty według wzoru, o którym mowa w ust.1 
 1) Sprawozdanie za I półrocze Burmistrz Zdzieszowic przedstawia Radzie Miejskiej w terminie do 31 

sierpnia. 
 2) Sprawozdanie za II półrocze z w/w czynności Burmistrz Zdzieszowic przedstawia Radzie Miejskiej w 

terminie do 31 marca roku następującego po roku sprawozdawczym. 

§ 7. Dane w sprawozdaniach, o których mowa w § 6, wykazuje się narastająco od początku roku do 
końca okresu sprawozdawczego. 

§ 8. Traci moc uchwała Nr L/408/02 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 lipca 2002 r. w 
sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy 
Zdzieszowice z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja 
Podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego 
uprawnionych. 



§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic. 

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

ZAŁĄCZNIK Nr 1  

SPRAWOZDANIE  

z dokonanych umorze ń wierzytelno ści jednostek organizacyjnych Gminy Zdzieszowice z t ytułu 
należności pieni ężnych, do których nie stosuje si ę przepisów Ustawy Ordynacja Podatkowa oraz z 

udzielonych innych ulg w spłacaniu nale żności  

grafika 
 


