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UCHWAŁA Nr XXXII/203/10 

Rady Gminy Wilczęta 

z dnia 24 września 2010 r. 

 

w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności 

cywilnoprawnych, przypadających gminie i jej jednostkom podległym. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 3 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami) oraz art. 59 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Wilczęta uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1. 1. Należności przypadające Gminie Wilczęta 

oraz jej jednostkom podległym mające charakter 
cywilnoprawny, w przypadkach uzasadnionych ważnym 
interesem dłużnika lub interesem publicznym, mogą być 
na wniosek dłużnika: 
 
  1) umarzane w całości, 
 
  2) umarzane w części, 
 
  3) odraczane, 
 
  4) rozkładane na raty. 
 

2. Przez wartość należności rozumie się: należność 
główną, odsetki oraz inne należności uboczne, według 
stanu na dzień umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na 
raty. 

 
§ 2. 1. Umorzenie należności może nastąpić z urzędu 

w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych 
w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych tj.: 
 
  1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego 

majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający 
egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo 
pozostawiła przedmioty codziennego użytku 
domowego, których łączna wartość nie przekracza 
kwoty 6000,- zł, 

 
  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. 
 

§ 3. Umorzenie należności, za które odpowiada 

solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy 

okoliczności uzasadniające umorzenie dotyczą 
wszystkich dłużników. 
 

§ 4. 1. W przypadku umorzenia części należności, 

określa się termin oraz zasady zapłaty pozostałej części 
należności. 

 
2. Niedotrzymanie warunku prze dłużnika, o którym 

mowa w pkt 2, skutkuje postawieniem w stan 
wymagalności pozostałej do zapłaty należności. 

 
3. Umorzenie w części należności dochodzonej na 

drodze sądowej wymaga zaspokojenia przez dłużnika 
kosztów procesu w całości. 

 
§ 5. 1. Do udzielania ulg, o których mowa w § 1 

niniejszej uchwały uprawnieni są: 
 
  1) Wójt Gminy Wilczęta, 
 
  2) Kierownicy jednostek podległych, jeżeli należność nie 

przekracza kwoty 1000,00 zł, 
- w drodze jednostronnego oświadczenia woli. 

 
§ 6. 1. W przypadkach uzasadnionych względami 

społecznymi lub gospodarczymi na wniosek dłużnika można 
odroczyć termin zapłaty całości lub części należności lub 
rozłożyć płatność całości lub części należności na raty, 
uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika oraz 
uzasadniony interes jednostki podległej gminy. 

 
2. Okres odraczania spłaty całości lub części 

należności nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. 
 
3. Okres spłaty rozłożonej na raty całości lub części 

należności nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. Na 
wniosek dłużnika dopuszcza się przedłużenie tego 
terminu, w odniesieniu do zobowiązań związanych 
z zajmowaniem lokalu mieszkalnego, na czas 
nieprzekraczający 24 miesięcy. 

 
4. W razie wywiązywania się przez dłużnika 

z ustalonych terminów spłaty należności, o których mowa 
w ust. 2 i 3, odsetki za zwłokę mogą podlegać umorzeniu. 

 
§ 7. Umorzenie lub udzielenie ulg w spłacie 

należności może być cofnięte, jeżeli wyjdzie na jaw, że 
dowody, na podstawie, których należności umorzono lub 
udzielono ulg w ich spłaceniu okazały się nieprawdziwe. 

 
§ 8. Umarzanie należności i udzielanie innych ulg 

następuje na podstawie przepisów prawa cywilnego. 
 
§ 9. 1. Kierownicy jednostek podległych 

przedstawiają Wójtowi Gminy Wilczęta półroczne 
sprawozdania dotyczące umorzonych należności, 
odroczonych terminów spłaty oraz rozłożenia na raty, 
w terminie 30 dni po zakończeniu półrocza. 

 



 

2. Wójt Gminy Wilczęta przedkłada Radzie Gminy 
sprawozdanie dotyczące wysokości umorzonych 
należności, udzielonych ulg w ich spłacaniu należności 
wg stanu na 31 grudnia każdego roku budżetowego, 
łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy. 

 
§ 10. Niniejsza uchwała nie ma zastosowania 

w odniesieniu do należności cywilnoprawnych, 
powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
Gminie Wilczęta. 
 

§ 11. Traci moc Uchwała Nr XXXI/206/2006 Rady 

Gminy Wilczęta z dnia 20 października 2006 r. w sprawie 

ustalenia zasad i trybu umarzania, rozkładania na raty oraz 
odraczania terminów płatności wierzytelności z tytułu 
należności pieniężnych, do których nie stosuje się 
przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. Urz. Woj. 
Warmińsko-Mazurskiego z 2006 r. Nr 189, poz. 2648). 
 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Wilczęta 
Andrzej Pańczuk 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


