
UCIIWAł,A NR LIv/ 450 /2010
RADY MIEJSKIEJ GNIEWKOWO

z dnia 2,7 pa^zięrnika 201 0 r.

w sprawie okleślenis śzcz€gółotYych zasad ' sposobu i trybu umarzlnia, odraczania lub Iozkładania na rlty
sphry naleźności pieniężnych , mających charakt€r cFYilnoprawdy ' przypadający Gminie Gniewkowo lub

jej jednostkom organizacyjnym

Na podstawie ań. 18 ust. 2 pld. 15 ustawy z dnia 8 malca 1990 roku o samorządzie gm;nnym (Dz' U' z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220,Nr 62, poz, 558, Nr I 13, poz. 984, Nr ,53, poz. I2'7l,Nt 214, poz.
1806 ,  z2003r ,N r80 ,po l . ' 717 ,Nr162 ,poZ ,1568 ,22004r .N r102 ,poz .  1055 ,Nr116 ,poz .  1203 ,Nr167 ,poz .
I'759,22005 t.Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1451, z2006 r.Nr 17,poz. 128, Nr I81, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz.32'7,Nr 138, poz. 974, Nr 1'73, poz. 1218,22008 r. Nr 180, poz. | | I l, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,
poz' 420' Nr 157, poz. l24l, z 2010 r. Nr 28, poz' l42 i 146' NT 40' poz' 230'Nr 106, poz. 675) oraz ań. 59 ust'
2 nstaw! z dnia 27 sierpria 2009 rcku o finansach publicznych ( Dz. U. 22009t. Nr 157, poz. 1240,2 2010r.Nr
28'poz'I46'Nt 96,poz'620Nr l23,poz.835 )RadaMiejska uchwala, co następuje:

s 1. Uchwała okeś]a szczegółovre zasady 'sposób i tryb umarzania, odraczaDia lub rozkładania na raty spłaty
należności pieniężnych ńających charakter cywilnoprawny, zwanych dalej,,należnościami,, przypada.jących
Gminie cniewkowo lub jej jednostkom organizacyjnym od osób iizycznych, osób pnwlrych jednostek
organizacyjnych nięposiadających osobowości prawnej, zwanych dalęj ,,dłużnikami,' oraz wsk1zuje właściwy
organ J a fukże okeśla warunki dopuszczalności pomocy publicznej w pfzypadkach, wktórych ulga stanowić
będzie pomoc publiczną

s 2. Postanowięń uchwały nie stosuje się do nalężności, których sposób i tryb rrmarzaną odraczania spłaty oraz
rozk.ładania na raty okeślają odrębne przepisy'

s 3. 1. Nalezności mogąbyć umarzane w całości' ieżęli:
l) osoba firyczna - zmarłą nie pozostawiaj4c żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający

egzekucji na podstawie odrębnych przepisów , albo pozostawiła przedmioty codziennego u4.tku domowego,
których łączna wańość nie p.zekracza kwoty 6.000 zł.

2) osoba plawna . zostala wykeślona z właściwego rejestru osób pra]vnych przy jednoczesnym braku majątku,
ldórego można by egzekwowac należność, a odpowiedzialność z tytufu należnośc; nie pżechodzi zmocy
prawa na osoby trzecie,

3) zachodzi uzasadnionę przypuszczenie' że w postępowaniu ęgzękucyjnym nie ufyska się kwoty wyżsfej od
kosŹów dochodzenia i egzekucji tej należności 1ub postępowanie ęgfekucyjne okazało się nieskuteczne'

4)jędnostka o|ga izacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji' a osoby hzecie z mocy prawa
nie ponosząodpowiedzialności z tytułu należności,

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

f' Umarzańję należności o charakterze cy.lvilnoprawnym' w przypadku gdy oplócz dfużnika głównego są
zobowiązane ime osoby, może nastą)ić rylko wtedy, gdy .lvarunki umorzenia zachodzą wobec wszystkich
zobo\,l iązanych '

s 4. l. Istnięnie olaz udokumentowanie pżesłanek uzasadniających umolfenie nalężności, o których mowa $
3 ust'l, powinno być dokonanę przęz dł]uż11ik'a albo osobę firyczną odpowiedzialną pfawnie za zobowiązania
zmfiłego dlużniką a gdy umorzenie następuje z urzędu - przez organ uplawiliony do umorzenia zobowiĄzania.

2. PrzesłaŃi umorzenia należności okręślone w sJ ust. L powinny być udokumentowane w szczególnościI
l) aldem zgonu osoby fizycznej lub zaświadczeniem o wykeśleniu osoby p.awnejlrrb jednostki organizacyjnej

niemającej osobowości prawnej z właściwego rejestrrL wydanym przez olgan prowadzący rejest,
2) postanowieniem sądu o:
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a) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, gdy majątek nie\łypłacalnego dhżnik. nie wystalcza na
zaspokojenię kosŹów postępowania upad,}ościowęgo,

b) umorzenie postępowania upadłościowego' gdy zachodzi okolicznośó wymieniona w lit. a,

c) zakończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację Inająlku upadłego,

3) postanowieniem organu egzękucyjnego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego,

4) protokołem sporządzonym przez upoważnionego pracownika Użędu Miejskiego w Gniewkowie lub
kierownikajednostki organizacyjnej, zaopiniowanym przez Iadcę prawnego, stwierdzającym, Źe przewidywane
koszty procesu oraz egzekuc.ji niezbędne do dochodzenia wieŹytelności byłyby równe lub $yższe od kwoly
zobowiązania.

3' Umorzenie należności głównej skutkuje urnorzeniem odsetek.

4. Jężęli umorzenie dotycry części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają
umorzeniu odsetki,

5. Umorzenie części naleności może nastą)ić po uregulowaniu pofostałej kwoty.

6. Przepisy uchwały stosuje się odpowiednio do umarzanią odraczania lub fozkładania na rary spłat odsetek od
nalężności pieniężnych mających charaktel cywilnoprawny przypadających Gminie Gniewkowo ijej jednostkom
podległym oraz do umarzanią odraczania lub rczkładania na raty spłat innych naleaości ubocznych'

s 5. Do umafzanią odraczania telminów lub rozkładania na raty spłat należności, któfych mowa w njnie.jszej
uchwale, uprawniony j est Burmistrz Gminy Gniewkowa.

s6. 1' Na wniosek dłuznika:

l) nalezności mogąbyó unażane w całości lub części

2) mogązostać odrocmne tęrminy spłaty całości lub części należności,

3) płahość catości lub cfęści należności może zostać rozłożona na raty:
. vr prrypadkach uzasadnionych \łzględami społecznymi lub gospodarczym;, w szczególności możliwościami
płatniczyni dłuznika

2. od nale'ności, której termin zapłaty odloczono lub rozłożono na raty, nie pobiefa się odsętok za zrvłokę za
okes od dnia pfzymania ulgi do upływu terminów zapłary okeślolrych przęz organ p|zyznający u1gę.

3. Jeżeli dluŹn;k nie spłaci w terminie albo w pełnej \łTsokości fat ustalonych przez organ przyznający ulgę ,
pozostała do spłaty więrz}telność stąje się natychmiast wymagalna wraz z ustawowymi odsętkami za zwłokę
liczonymi od pięrwotnego telminu fapłaty'

4. w przypadku powstania zaległości wpłaty będą zalicza$ę proporcjonalnie na poczęt kwoty z egłe: oftz
kwoty odsetek za zwłokę.

s 7. UmoŹenie należności oraz odrocfenie tęrm;nu spłaty całości lub części naleŻności a]bo rozłożenie
płatności całości lub części naleaości na .aty następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli Burmistrza
Gminy Gniewkowo, napodstawie przepisów prawa cywilnego'

s 8. wykonanie uchwaty powierza się Bumistrzowi Gminy Gniewkowo'

s 9. l, Udzielenie ulg o których mowa w {lchwale na wniosek osób fizycznych, osób prawnych oraz iędnostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnęj' któ.e pro]vadfą działalność gospodarczą, bez względu na
formę ofganizacyjno-prawną następuje zgodnie z przepisami usta\ły zdnia 30 kwietnia 2004r.o postępowaniu
w spra\Ą/ach dolyczących pomocy publicznej @LU. 22007|' Nr 59, poz.404 f2008r. Nr 93, poz' 585 oraz
7 20lor.Nr 18. poz.99).

2. Ulgi okeślone w$ 3ust.l pkt 5 oraz ws 6 uchwały mogą stanowić pomoc de minimis- w zakesie ina
zasadach określonych w bęzpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnot Eu|opejskich dotyczących pomocy
w ramach zasady de minimis ,

3. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ma obowiązek przędłozyć podmiotowi udfielającemu pomocy:
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a) łszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis , jŃie otźymał w roku , w którym.ubiega się o pomoc oraz, 
w ciagll 2 poprndĄryych.go lai , albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej wtym
okesie, albo oświadczenia o nieohzymaniu takiej pomocy w tym oloesi€,

b) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis w}njkające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29
, 
marca 2o1or. w sprawie zatresu infórmacji plzedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
(Dz.U. Nr 53, poz. 3l l).

s 10. Tfaci moc uchwała Nr XLvl3f0/fo06 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia f9 czerwca f006r.

w sirawie szczegółowych zasad i tfybu umarzanią odraczania lub rozkładania na faty.należności pieniężnych '
Gminy Gniewko-wo oraz jej jednostek ofganizacyjlrych, do których nie stosuje się pfzepisów usta\\T _ ordynacja
Podatkolva ( Dz. Ufz. województwa Kujawsko-Pomorskięgo Nr 127' poz.1a15 z2006t.).

s 11. Uchr'ała wchodzi w żłcie po upfywie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojęwództwa
Kuj a.!łsko-Pomorskięgo.

PRZEWOI]N CY RADY

n€r Jurłu, Kozłtlwshi
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UfaŚadnienie

Na podstawie alt.59 ustawy z dniaz1 sieryrl1a2009 roku o finansach publicznych (Dz. u.Nt |5.7 'poz.I240 z późn.
zm.) organ stanowiący jednostki samoŹqdu ter}tofialnego okrcśla szczegółowe zasady ,sposób i tryb umarzalią
odfaczania teminu npłaty ora.z rozkładania na raty lalezności pieniężnych mających chara,L1er cywi]noprawly
przypadają9ych Gmiflie Gniewkowo oraz jednostkom oĘanizacyjnym ze wskazaniem organu uprawnionego do
udzielania ww ulg jak ró\ł!ięż warunku dopuszczalności pomocy publicznej w prą?adkacĘ w których udzielona
ulga starcwió będzie pomoc publiczną

PRZEWOD CY RADY

nBr Jan
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