
UCHWAŁA Nr II / 7 /10

RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE

z dnia 13 grudnia  2010 r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty  

spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności  

pomocy  publicznej  w  przypadkach,  w  których  ulga  stanowić  będzie  pomoc  publiczną  oraz  

wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 

2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 59 ust. 1 - 3 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ Rada Miejska w Żelechowie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała określa  szczegółowe zasady,  sposób i  tryb umarzania,  odraczania  lub rozkładania  na raty 

spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Żelechów 

oraz  gminnym  jednostkom  organizacyjnym  od  osób  fizycznych,  osób  prawnych  i  jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, warunki dopuszczalności pomocy publicznej 

w przypadkach,  w których ulga stanowić będzie  pomoc publiczną oraz wskazuje  organ lub osoby 

uprawnione do udzielenia tych ulg.

§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) uldze – rozumie się przez to umorzenie w całości lub w części, odroczenie lub rozłożenie na raty 

spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny;

2) należności pieniężnej – rozumie się przez to należność główną wraz z należnościami ubocznymi w 

postaci odsetek i kosztów dochodzenia należności.

§ 3

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



1) osoba  fizyczna  –  zmarła  nie  pozostawiając  majątku  podlegającego  egzekucji  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,  a należności nie 

udało się ściągnąć w toku zakończonego postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego,

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 nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,

5) nie można ustalić osoby dłużnika,

6) zachodzi  ważny  interes  dłużnika,  w  szczególności  ściągnięcie  należności  zagraża  jego 

egzystencji, lub przemawia za tym ważny interes publiczny.

2. Umorzenie należności pieniężnych następuje na wniosek dłużnika, a w przypadkach

    określonych w ust. 1 pkt. 1 - 5 - również z urzędu.

§ 4

1. W przypadkach uzasadnionych względami  gospodarczymi lub społecznymi  organ uprawniony na 

wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty całości lub części należności pieniężnej albo 

rozłożyć jej  płatność  w całości lub części na raty,  biorąc pod uwagę możliwości płatnicze 

dłużnika  oraz  uzasadniony  interes  wierzyciela.Za  okres  odroczenia  terminu  płatności  lub 

rozłożenia należności na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę.

2. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości ustalonych rat, pozostała do spłaty 

należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.

§ 5

Do udzielania ulg uprawniony jest:

Burmistrz Żelechowa - bez ograniczenia  kwoty udzielonej ulgi.

§ 6

Umorzenie  należności  pieniężnej  oraz  udzielenie  ulg,  o  których mowa w § 4 ust.  1,  następuje  na 

podstawie  przepisów  prawa  cywilnego  w  formie  umowy  lub  jednostronnego  oświadczenia  woli 

wierzyciela.



§ 7

1. W przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, udzielanie jej  następuje 

zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w 

sprawie  stosowania  art.  87  i  88  Traktatu  do  pomocy  de  minimis  (Dz.  Urz.  UE  L 379  z 

28.12.2006r.).

2. Łączna wartość pomocy udzielanej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może 

przekroczyć dopuszczalnej pomocy, o której mowa w Rozporządzeniu wymienionym w ust. 1.

3. Wartość pomocy de minimis ulega sumowaniu niezależnie od tego, kto tej pomocy udzielił.

4. W celu  uzyskania  pomocy  de  minimis  przedsiębiorca  winien  przedstawić  zaświadczenia  i 

oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o 

postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 

59, poz. 404, z późn. zm.).

§  8

W terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku Burmistrz Żelechowa przedstawia Radzie Miejskiej w Żelechowie 

łączną  informację  dotyczącą  liczby  i  wysokości  udzielonych  w  trybie  niniejszej  uchwały  ulg  w 

poprzednim roku kalendarzowym.

§  9

Traci moc uchwała Nr V/34/2003 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 12 lutego 2003r. w sprawie: 

szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Żelechów z 

tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja Podatkowa oraz 

udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.

§ 11

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

Województwa Mazowieckiego.

                PRZEWODNICZĄCA
                                                                                                                    Rady Miejskiej w Żelechowie

                                                                                                                             Jadwiga Kulikowska


