UCHWAŁA Nr LVI/416/2010
RADY GMINY GNIEWINO
z dnia 15 marca 2010 roku

w sprawie określenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu naleŜności pienięŜnych ,do
których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa ,przypadających Gminie
Gniewino lub jej jednostkom organizacyjnym, a takŜe organów do tego uprawnionych.

Na podstawie art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157,poz. 1240w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy Gniewino
uchwala, co następuje:
§1
Określa się zasady umarzania, odraczania i rozkładania na raty naleŜności pienięŜnych
przypadających Gminie Gniewino lub jej jednostkom podległym, wobec osób fizycznych ,osób
prawnych, a takŜe jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnych, zwanych
dalej dłuŜnikami.
§2
Ilekroć w uchwale jest mowa o :
1. naleŜnościach – oznacz to naleŜność główną , oraz naleŜności uboczne tj odsetki
stawowe i koszty dochodzenia tych naleŜności;
2. uldze – oznacza to umorzenie w całości lub części , rozłoŜeniu na raty lub odroczeniu
terminu spłaty naleŜności;
3. organie uprawnionym –oznacza to organ wymieniony w § 3 ust. 1 uchwały;
4. kompletnym wniosku- oznacza to wniosek oraz dołączone do wniosku dokumenty
niezbędne do merytorycznego i ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy (między innymizaświadczenie o dochodach z zatrudnienia, stanie majątkowym , rozliczenie PIT za rok
poprzedzający ubieganie się o ulgę, i inne
§3
1 Do udzielania ulg w spłacie naleŜności uprawnieni są:
1) kierownik jednostki organizacyjnej –jeśli wartość naleŜności nie przekracza kwotę
1500,00 zł.
2) Wójt Gminy Gniewino- jeśli kwota naleŜności jest wyŜsza niŜ 1500,00 zł. a nie
przekracza kwoty 5000,00 zł..
3) Wójt Gminy Gniewino , po zasięgnięciu opinii Komisji Gospodarczej Rady Gminy,
jeśli naleŜność przekracza kwotę określoną w pkt 2
2 Kwoty naleŜności tego samego dłuŜnika wynikające z róŜnych tytułów nie podlegają
sumowaniu

§4
1 NaleŜności mogą być umarzane z urzędu w całości ,jeŜeli:
1)osoba fizyczna- zmarła , nie pozostawiając Ŝadnego majątku albo pozostawiła majątek
nie podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła
przedmioty codziennego uŜytku domowego, których łączna wartość nie przekracza
6.000,00 zł ;
2) osoba prawna-została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy
jednoczesnym braku majątku, z którego moŜna by egzekwować naleŜności, a
odpowiedzialność z tytułu naleŜności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie , Ŝe w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska
się kwoty wyŜszej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej naleŜności lub postępowanie
egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
4) kwota naleŜności jest mniejsza niŜ koszty wezwania do jej uiszczenia;
5) nastąpiło przedawnienie ;
6) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;
2 W przypadku gdy oprócz dłuŜnika głównego są zobowiązane inne osoby, naleŜności , o
których mowa w § 4 ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umorzenia są
spełnione wobec wszystkich zobowiązanych
§5
1 Wierzyciel, na pisemny wniosek zobowiązanego w przypadkach
uzasadnionych waŜnym interesem dłuŜnika lub interesem publicznym ,moŜe:
1) odroczyć termin płatności naleŜności lub rozłoŜyć zapłatę naleŜności na raty.
2) odroczyć lub rozłoŜyć na raty zapłatę zaległych naleŜności wraz z odsetkami.
3) umorzyć w całości lub części zaległe naleŜności lub odsetki za zwłokę.
2 Umorzenie zaległych naleŜności powoduje równieŜ umorzenie odsetek za zwłokę w całości
lub w takiej części w jakiej zostały umorzone zaległe naleŜności.
3 Odroczenie terminu zapłaty całości lub części naleŜności nie moŜe przekroczyć 12 m-cy, a
rozłoŜenie płatności na raty nie moŜe być dłuŜsze niŜ 24 m-cy licząc od dnia złoŜenia
kompletnego wniosku
§6
1 Wniosek o umorzenie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty spłaty naleŜności pienięŜnych
przypadających Gminie Gniewino lub jej jednostkom organizacyjnym wraz z dokumentami na
jego poparcie, dłuŜnik składa organowi, o którym mowa w § 3 ust. 1.
2 Określony w § 3 ust. 1 organ dokonuje weryfikacji wniosku w zakresie jego kompletności i
zasadności..
3. W przypadku stwierdzenia, iŜ przedstawione dokumenty są niewystarczające, tzn. takie, na
podstawie których nie moŜna ustalić istnienia lub nieistnienia przesłanek do udzielenia ulgi,
organ uprawniony wzywa dłuŜnika do ich uzupełnienia.
4 Nie uzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez
rozpatrzenia.
§7
1 Umarzanie naleŜności, a takŜe udzielanie ulg w spłacaniu naleŜności następuje na podstawie
umowy za wyjątkiem umorzeń określonych § 4 ust. 1, które następują na podstawie
jednostronnego oświadczenia woli.

2 W przypadku zawarcia umowy w sprawie odroczenie lub rozłoŜenia na raty naleŜności bieg
naliczania odsetek zostaje przerwany od dnia złoŜenia kompletnego wniosku do dnia
wskazanego w umowie.
3 JeŜeli dłuŜnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości naleŜności, której termin
płatności odroczono, albo nie spłacił w pełnej wysokości ustalonych rat, naleŜność pozostała do
zapłaty staje się wymagalna natychmiast wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od pierwszej
daty wymagalności.
4 W przypadku stwierdzenia, iŜ brak jest podstaw do udzielenia ulgi organ rozpatrujący wniosek
odmawia udzielenia ulgi w drodze decyzji administracyjnej.
§8
Do umarzania lub udzielania ulg w spłacie naleŜności przez przedsiębiorców, stosuje się
dodatkowo przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej ( Dz.U. z 2007 nr 59, poz. 404 ze zmianami )
§9
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 10
Traci moc chwała Nr 373/LXI/2006 Rady Gminy Gniewino z dnia 15 maja 2006 roku w sprawie
szczegółowych zasad oraz trybu udzielania ulg w spłacie naleŜności pienięŜnych do których nie
stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa.
§ 11
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Korkosz

