
Uchwała Nr. V/46/2011           

                     R A D Y    G M I N Y      W I E R Z B I CA   z dnia  11 marca 2011 roku

w sprawie : szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty 
należności pieniężnych Gminy  Wierzbica.

Na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. 
Nr 157, poz. 1240 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) uchwala , się co następuje :

§ 1 .

Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania   na 
raty należności pieniężnych mających charakter cywilno - prawny przypadające Gminie Wierzbica i 
jednostkom jej podległym, od ich dłużników. 

§ 2 .

1. Należności, o których mowa w par.1, mogą być umarzane w całości lub w części, jeżeli:

1)   osoba fizyczna -  zmarła,  nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła  majątek 
niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty 
codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6 000 zł;

 2)   osoba  prawna  -  została  wykreślona  z  właściwego  rejestru  osób  prawnych  przy 
jednoczesnym  braku  majątku,  z  którego  można  by  egzekwować  należność,  a 
odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

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

 4)  jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

5) należności  nie  ściągnięto  w  toku  zakończonego  postępowania  likwidacyjnego  lub 
upadłościowego,

6) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców,

7) postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.

8) nie ma dokumentów źródłowych potwierdzających istnienie  wierzytelności lub dłużnikowi 
przysługuje zarzut przedawnienia dochodzenia roszczenia.

9)  zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny, a powstały dług nie jest związany z 
prowadzoną działalnością gospodarczą,



           2. Umorzenie należności w przypadkach określonych w ust. 1 pkt.1-8 może nastąpić z urzędu lub na 
wniosek dłużnika, natomiast w pozostałych przypadkach na wniosek dłużnika.

§ 3 .

             3.  Decyzja  o  umorzeniu należności  musi  być  poprzedzona postępowaniem wyjaśniającym. 
W  przypadku  prowadzenia  postępowania  w  przedmiocie  umorzenia  należności  wszczętego  na 
wniosek  dłużnika,  Urząd  Gminy  może  żądać  przedstawienia  dokumentów  potwierdzających 
okoliczności   przywołane  przez  dłużnika  we  wniosku.   Nie  przedstawienie  przez  dłużnika  w/w 
dokumentów  w  zakreślonym  przez  Urząd  Gminy  terminie,  pomimo  jego  wezwania  do  tego, 
skutkować będzie odmownym załatwieniem  wniosku o umorzenie.

          4.Jeżeli umorzenie dotyczy części należności, w decyzji umorzeniowej / porozumieniu/ oznacza się termin zapłaty 
pozostałej części należności . W razie niedotrzymania tego terminu decyzja umorzeniowa podlega uchyleniu.

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

§ 4 .

Do umorzenia należności uprawniony jest :

1.Wójt Gminy  Wierzbica, jeżeli kwota należności nie przekracza 5.000,00 zł.

2. Wójt Gminy Wierzbica, po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji budżetowej Rady      Gminy 
w Wierzbicy, jeżeli kwota  należności  przekracza 5.000,00 zł

§ 5 .

 Przez kwotę należności , rozumie się należność główną wraz z odsetkami ustawowymi, natomiast 
w  przypadku zastrzeżenia odsetek umownych należność główną wraz z odsetkami umownymi – 
ustalane na dzień wydania decyzji.

§ 6 .

 Na wniosek dłużnika:

1)  mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności,



2)  płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty

 -  w przypadkach uzasadnionych względami  społecznymi  lub  gospodarczymi,  w szczególności 
możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem Gminy.

§ 7.

1.  W  przypadkach  uzasadnionych  względami  społecznymi  lub  gospodarczymi  Wójt  Gminy 
Wierzbica, na wniosek dłużnika , może  odraczać terminy zapłaty całości lub części należności lub 
rozłożyć płatność całości lub części należności na raty na okres nie dłuższy niż 60 miesięcy licząc 
od  dnia  złożenia  wniosku  .  Do  wniosku  należy  dołączyć  dokumenty  potwierdzające  sytuację 
ekonomiczną wnioskodawcy.

 2. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty, odsetki liczone są 
w pełnej wysokości od terminu ustawowego do dnia dokonania wpłaty.

 3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości ustalonych rat, należność pozostała 
do zapłaty staje się wymagalna natychmiast wraz z odsetkami ustawowymi lub umownymi.

§ 8.

Uchwała niniejsza ma zastosowanie do należności cywilnoprawnych, w których udzielenie ulgi na 
zasadach w niej ustalonych nie jest pomocą publiczną.

§ 9.

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbica.

§ 10.

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


