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UCHWAŁA NR XX/138/12
RADY MIASTA I GMINY DOLSK

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności 
Gminy Dolsk lub jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U z 2001 
r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.1) ) oraz art. 59 ust. 2 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ. 
U. Nr 157, poz. 1240) z późn. zm.2) ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, rozkładania na raty lub odraczania 
terminu zapłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny oraz niepodatkowych należności 
o charakterze publiczno-prawnym przypadających Gminie Dolsk lub jej jednostkom organizacyjnym 
nieposiadającym osobowości prawnej. 

2. Przez jednostki organizacyjne Gminy Dolsk, rozumie się jednostki budżetowe i samorządowy zakład 
budżetowy. 

3. Przez decyzję, rozumie się wyrażone na piśmie oświadczenie woli organu uprawnionego do 
umarzania należności lub udzielania innych ulg w spłacie. 

§ 2. W przypadku, gdy dłużnik jest przedsiębiorcą, niezależnie od zasad i trybu umarzania należności 
i udzielania ulg w spłacie należności określonych niniejszą uchwałą, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 
kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59 poz. 
404 ze zm.). 

§ 3. 1. Należność pieniężna może zostać umorzona w całości jeżeli: 

1) osoba fizyczna zmarła nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający 
egzekucji na podstawie odrębnych przepisów; 

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) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny. 

§ 4. 1. Na wniosek dłużnika: 

1) należności mogą być umarzane w części; 

2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności; 

3) 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. 

§ 5. 1. Umorzenie należności na wniosek dłużnika lub z urzędu może nastąpić, jeżeli podstawy 
umorzenia potwierdzone są dokumentami dołączonymi do wniosku lub znajdują się w posiadaniu organu 
uprawnionego. 

2. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy 
okoliczności uzasadniające umorzenie są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych. 

3. Jeżeli umorzenie obejmuje część należności, wyznacza się termin zapłaty pozostałej do uregulowania 
części należności, w takim przypadku, poucza się dłużnika, iż niedotrzymanie terminu zapłaty pozostałej 
części wierzytelności może skutkować odstąpieniem od umorzenia. 

4. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za 
zwłokę za okres od dnia doręczenia decyzji lub podpisania ugody, włącznie z tym dniem, do dnia upływu 
terminu zapłaty określonego w ugodzie lub decyzji. 
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5. Jeżeli dłużnik: 

1) nie spłaci należności w odroczonym terminie - wierzytelność staje się natychmiast wymagalna wraz 
z odsetkami ustawowymi należnymi od pierwszego dnia wymagalności; 

2) nie spłaci którejkolwiek z rat - niespłacona należności staje się natychmiast wymagalna wraz 
z odsetkami należnymi od pierwszego dnia wymagalności. 

6. W przypadku należności zawierających podatek VAT, warunkiem odroczenia terminu spłaty lub 
rozłożenia należności na raty jest uprzednie uregulowanie przez dłużnika całego podatku VAT. 

§ 6. 1. Do umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych 
stanowiących niepodatkowe należności budżetu Gminy Dolsk o charakterze publicznoprawnym oraz 
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny uprawniony jest Burmistrz. 

2. Udzielanie ulg w spłacie wierzytelności, o których mowa w ust. 1 następuje po przeprowadzeniu 
postępowania wyjaśniającego, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Postępowanie wyjaśniające przeprowadzają kierownicy jednostek określonych w § 1 ust 2, 
zobowiązanych do ustalania i dochodzenia należności. 

§ 7. 1. Umorzenie należności pieniężnych oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności 
albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje w formie pisemnej na podstawie 
przepisów prawa cywilnego. 

2. Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk przedstawia Radzie Miasta i Gminy Dolsk informację o dokonanych 
umorzeniach i innych ulgach - w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu. 

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXXV/209/06 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 marca 2006 roku 
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych 
gminy Dolsk z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja 
podatkowa, udzielania ulg w spłacaniu tych należności oraz określenia organu do tego uprawnionego (Dz. 
Urz. Woj. Wlkp. Nr 67, poz. 1703). 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodnicząca Rady 
Miasta i Gminy Dolsk 

Janina Pawełczyk

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 
113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r., Nr 102, 
poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r., Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r., Nr 17, poz.128, Nr 181, 
poz.1337; z 2007r., Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r., Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; 
z 2009r., Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r., Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 106 poz.675, Nr 40, poz. 230, Dz. 

U. z 2011r., Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, 

Nr 152,poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz.1726, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 201 poz. 1183, 

Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240, poz. 1429 


