
Uchwała Nr 121/XV/04 

Rady Miejskiej w Chorzelach 

z dnia 3 czerwca 2004 r. 
  

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności 

jednostek organizacyjnych gminy Chorzele z tytułu należności pieniężnych do 

których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa udzielania 

ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego 

uprawnionych. 
  

  

Na podstawie art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 34a ustawy z dnia 

26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 Nr 15, poz. 148 z 

późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

  

  

§ 1 

  

1. Uchwala się szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu płatności lub rozkładania 

na raty spłaty należności pieniężnych, w tym cywilnoprawnych jednostek organizacyjnych 

gminy Chorzele do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami) zwanych dalej 

wierzytelnościami od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie 

posiadających osobowości prawnej zwanych dalej dłużnikami oraz wskazuje organy do tego 

uprawnione. 

  

2. Przez jednostki organizacyjne należy rozumieć jednostki sektora finansów publicznych 

wymienione w art. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U .z 

2003 Nr 15, poz. 148) będące jednostkami organizacyjnymi gminy Chorzele. 

  

3. Ilekroć uchwała dotyczy należności od przedsiębiorcy należy ją traktować jako pomoc 

publiczną dla przedsiębiorców i stosować przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o 



warunkach dopuszczalności i nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U. 

Nr 60, poz. 704 z późniejszymi zmianami). 

  

  

§ 2 

  

Wierzytelności pieniężne mogą być umarzane w całości lub w części jeżeli: 

Dłużnik – osoba fizyczna zmarła nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił 

ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów. 

Nie można ustalić miejsca pobytu dłużnika. 

Dłużnik – osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru przy jednoczesnym braku 

majątku, z którego można by egzekwować należności a odpowiedzialność z tytułu należności 

nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie. 

Sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowania 

upadłościowe, gdyż majątek dłużnika nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów 

postępowania upadłościowego. 

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. 

Ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika a w szczególności jego 

egzystencji. 

  

  

§ 3 

  

W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi kierownicy 

jednostek organizacyjnych o których mowa w § 1 pkt 1.2 na wniosek dłużnika mogą odroczyć 

termin spłaty całości lub części wierzytelności, albo rozłożyć płatność całości lub części 

wierzytelności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika. 

Jeżeli odroczenie terminu płatności, bądź rozłożenie na raty wykracza poza rok budżetowy 

organem uprawnionym do wykonania tych czynności jest Burmistrz Miasta i Gminy. 

  

  



§ 4 

  

Jeżeli wartość wierzytelności głównej nie przekracza w ciągu roku kalendarzowego od 

jednego dłużnika 1.000 zł do umorzenia należności są uprawnieni kierownicy jednostek 

organizacyjnych. 

  

Jeżeli wartość wierzytelności głównej przekracza 1.000 zł do umorzenia uprawniony jest 

Burmistrz Miasta i Gminy. 

  

  

§ 5 

  

Organy właściwe do umorzenia należności głównej, są również uprawnione do umorzenia, 

odraczania lub rozkładania na raty odsetek od tych należności. Zasady określone w § 3 i 4 pkt 

1 stosuje się odpowiednio. 

  

  

§ 6 

  

Umorzenie wierzytelności w przypadkach określonych w § 2 pkt 3, 4, 5, 6 może nastąpić na 

wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w § 2 pkt 1, 2, 3, 4, 5 także z urzędu. 

  

  

§ 7 

  

Umorzenie wierzytelności, odroczenie terminu spłaty całości lub części wierzytelności albo 

rozłożenie płatności całości lub części wierzytelności na raty następuje: 

W odniesieniu do należności o charakterze administracyjno-prawnym na podstawie decyzji i 

uprawnionego organu. 

W odniesieniu do należności o charakterze cywilnoprawnym na podstawie przepisów prawa 

cywilnego. 

  

  



§ 8 

  

Kierownicy jednostek organizacyjnych przedkładają Burmistrzowi Miasta i Gminy 

sprawozdanie dotyczące zakresu umorzeń, odroczeń terminu spłaty, lub rozłożenia na raty, 

udzielonych w trybie określonym uchwałą, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 

do uchwały, według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, w terminie do 

15 lutego następnego roku. 

  

  

§ 9 

  

Burmistrz Miasta i Gminy przedstawia Radzie Miejskiej łączne sprawozdanie zbiorcze z 

dokonanych umorzeń, udzielonych ulg otrzymanych od jednostek organizacyjnych i 

udzielonych przez siebie w terminie do 31 marca następnego roku zgodnie z załącznikiem nr 

2 do niniejszej uchwały. 

  

  

§ 10 

  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele. 

  

  

§ 11 

  

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

 


