Uchwała Nr XLV / 415 / 2017
Rady Miasta Ząbki
z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny
Na podstawie art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm. 1) Rada Miasta uchwala,
co następuje:
§ 1. Uchwała określa:
1) szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu spłaty oraz
rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny, zwanych dalej "należnościami", przypadających Miastu Ząbki lub
jego jednostkom organizacyjnym, o których mowa w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, od osób fizycznych, osób
prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
zwanych dalej "dłużnikami";
2) warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi
wymienione w pkt 1, będą stanowić pomoc publiczną;
3) organ właściwy do udzielania ulg wymienionych w pkt 1.
§ 2. 1. Należność może być umorzona w całości lub w części, jeżeli:
1) nie można ustalić dłużnika;
2) należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania upadłościowego;
3) zachodzą okoliczności wymienione w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych.
2. Umorzenie może nastąpić w przypadkach określonych w ust. 1:
1) pkt 1 - z urzędu;
2) pkt 2 i 3 - na wniosek dłużnika lub z urzędu.
3.
Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik,
może nastąpić gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec
wszystkich dłużników.
4.
Jeżeli umorzenie dotyczy tylko części należności, należy równocześnie określić
termin zapłaty pozostałej do uregulowania należności. W razie niedotrzymania przez
dłużnika określonego terminu umorzenie powinno być w całości cofnięte.
§

3.

1.

Na wniosek dłużnika:

1) należności mogą być umarzane w całości - w przypadkach uzasadnionych ważnym
interesem dłużnika lub interesem publicznym;
2) należności mogą być umarzane w części, terminy spłaty całości albo części
należności mogą zostać odroczone lub płatność całości albo części należności
może zostać rozłożona na raty - w przypadkach uzasadnionych względami
społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi
dłużnika.
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz
z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935 i 1089.

2. Od należności, w stosunku do której zastosowano ulgę w spłacie, nie pobiera się
odsetek za zwłokę za okres od udzielenia ulgi do dnia upływu ustalonych terminów
spłaty.
3.
Jeżeli dłużnik, któremu odroczono termin spłaty należności, nie spłaci jej
w określonym w umowie terminie, należność staje się natychmiast wymagalna wraz
z należnymi odsetkami od dnia wymagalności.
4.
Jeżeli dłużnik, któremu rozłożono na raty płatność należności, nie zapłaci
w terminie co najmniej dwóch kolejnych rat, należność staje się natychmiast
wymagalna wraz z należnymi odsetkami od dnia wymagalności.
5.
Jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, ulga, o której mowa w ust. 1, może być
udzielona również z urzędu.
6. Wniosek dłużnika o udzielenie ulgi, o której mowa w § 1 pkt 1, powinien zawierać
w szczególności:
1) imię i nazwisko(nazwę), miejsce zamieszkania (siedzibę) dłużnika;
2) określenie ulgi, o jaką dłużnik wnosi;
3) wskazanie i udokumentowanie przesłanek uzasadniających ważny interes dłużnika
lub interes publiczny;
4) opis aktualnej sytuacji materialnej dłużnika;
5) w przypadku wniosku o odroczenie terminu spłaty należności lub
na raty – propozycje w tym zakresie.

rozłożenia jej

7. W przypadku, gdy wniosek dłużnika nie spełnia wymagań określonych w ust. 6,
organ uprawniony do udzielania ulgi wzywa dłużnika do uzupełnienia wniosku
w określonym terminie pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
§ 4. Jeżeli ulgi wymienione w § 1 pkt 1 miałyby stanowić pomoc publiczną, mogą
być udzielane na zasadach i w trybie określonych uchwałą, gdy spełnione są warunki
dopuszczalności pomocy publicznej, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia
30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz.
U. z 2016 r. poz. 1808 i 1948).
§
5.
Organem właściwym do udzielania ulg w spłacie należności jest Burmistrz
Miasta Ząbki.
§
6.
Na zasadach i w trybie określonych uchwałą Burmistrz Miasta Ząbki jest
również uprawniony do umarzania odsetek za zwłokę w spłacie należności oraz
innych należności ubocznych.
§

7.

Udzielenie ulgi następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli.

§ 8. 1. Wnioski o udzielenie ulg w spłacie należności opiniują:
1) w przypadku należności przypadających Urzędowi Miasta Ząbki - merytorycznie
właściwi kierownicy komórek organizacyjnych tego Urzędu;
2) w przypadku należności przypadających jednostkom organizacyjnym, o których
mowa w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych kierownicy tych jednostek.
2.
Osoby, o których mowa w ust. 1, składają Burmistrzowi Miasta Ząbki projekt
oświadczenia woli, o którym mowa w § 7, wraz z uzasadnieniem i niezbędną
dokumentacją.

§ 9. Wnioski o umorzenie należności i udzielenie innych ulg w spłacie należności
niezałatwione do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały podlegają rozpatrzeniu
zgodnie z jej przepisami.
§

10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.2

2) Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Nr XLVII/380/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia
14 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny (Dz.Urz. Woj. Maz. Nr 67, poz. 1016).

