Uchwała Nr IV/19/2010
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na
raty naleŜności pienięŜnych mających charakter cywilnoprawny przypadających
Gminie Białe Błota oraz gminnym jednostkom organizacyjnym, a takŜe wskazania
organów lub osób do tego uprawnionych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,
Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr
138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009
r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 )
oraz art. 59 ust. 2 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr
157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123,poz. 835) po zgłoszeniu projektu
uchwały do Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów u c h w a l a się co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, rozkładania na raty lub
odraczania terminu zapłaty naleŜności pienięŜnych, mających charakter cywilnoprawny
przypadających Gminie Białe Błota lub jej jednostkom podległym, przez które rozumie się
jednostki i zakłady budŜetowe zwane dalej jednostkami organizacyjnymi.
§ 2. 1. W przypadkach uzasadnionych waŜnym interesem dłuŜnika lub interesem
publicznym, naleŜność pienięŜna mająca charakter cywilnoprawny, przypadająca Gminie
Białe Błota lub jej jednostce organizacyjnej, na wniosek dłuŜnika moŜe zostać w całości
lub części umorzona, rozłoŜona na raty lub odroczona zapłata.
2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać w szczególności:
1) wskazanie osoby od której pochodzi, jej adres (miejsce zamieszkania lub pobytu,
siedzibę), numer identyfikacji podatkowej (NIP) i PESEL
2) treść Ŝądania wraz ze wskazaniem podstawy uprawniającej do zastosowania ulgi,
3) dowody uzasadniające to Ŝądanie.
3. JeŜeli wniosek dłuŜnika zawiera braki formalne, w szczególności w zakresie
nieudokumentowania wskazanej we wniosku podstawy do zastosowania ulgi, organ
uprawniony wzywa dłuŜnika do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, Ŝe
niewypełnianie tego warunku spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
4. Organ uprawniony zawiadamia dłuŜnika w formie pisemnej o pozostawieniu jego
wniosku bez rozpatrzenia.
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§ 3. 1. Organ uprawniony, na wniosek dłuŜnika prowadzącego działalność gospodarczą
moŜe udzielać ulg w spłacie naleŜności pienięŜnych mających charakter cywilnoprawny,
przypadających Gminie Białe Błota i jej jednostkom organizacyjnym, o których mowa w §
2 ust. 1 i art. 56 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146) stanowiące pomoc de minimis
w rozumieniu 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 Nr 379
z 28.12.2006 r.).
2. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis zobowiązany jest do
dostarczenia wraz z wnioskiem:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym
ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia
o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) informacji określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc
de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311);
3) numer w Krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej
(REGON).
§ 4. 1. NaleŜność pienięŜna, z wyjątkiem naleŜności cywilnoprawnych określonych
w art. 59 ust. 4 w/w ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, moŜe
zostać umorzona w całości jeŜeli:
1) na skutek rozwiązania, likwidacji lub upadłości dłuŜnik będący przedsiębiorcą został
wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych i jego majątek nie wystarcza na
pokrycie ciąŜących na nim naleŜnościach, a odpowiedzialność z tytułu zaciągniętych
zobowiązań nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie.
2) nie moŜna ustalić miejsca zamieszkania lub siedziby dłuŜnika;
3) dłuŜnik będący osobą fizyczną zmarł nie pozostawiając Ŝadnego majątku lub
pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów,
albo pozostawił przedmioty codziennego uŜytku domowego, których łączna wartość
nie przekracza kwoty 6.000 złotych.
4) ściąganie naleŜności zagraŜa waŜnym interesom, a w szczególności egzystencji
dłuŜnika, będącego osobą fizyczną i nie będącego przedsiębiorcą;
5) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, Ŝe w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska
się kwoty wyŜszej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej naleŜności lub naleŜność
okazałaby się nieściągalna albo postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
6) naleŜność jest mniejsza lub równa wartości kosztów upomnienia w postępowaniu
egzekucyjnym w administracji;
7) umorzenie naleŜności jest uzasadnione innym waŜnym interesem dłuŜnika nie
będącego przedsiębiorcą lub interesem publicznym.
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2. Umorzenie moŜe nastąpić na wniosek dłuŜnika, jeŜeli podstawy umorzenia,
o których mowa w ust. 1, potwierdzone są dokumentami dołączonymi do wniosku lub
znajdują się w posiadaniu organu uprawnionego.
3. Umorzenie naleŜności, za którą odpowiada solidarnie więcej niŜ jeden dłuŜnik, moŜe
nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich
dłuŜników.
4. JeŜeli umorzenie obejmuje część naleŜności, wyznacza się termin zapłaty pozostałej
do uregulowania części naleŜności. W takim przypadku, poucza się dłuŜnika, iŜ
niedotrzymanie terminu zapłaty pozostałej części naleŜności moŜe skutkować
odstąpieniem od umorzenia.
§ 5. 1. Na wniosek dłuŜnika, moŜna odroczyć termin zapłaty całości lub części
naleŜności, a takŜe rozłoŜyć na raty płatność całości lub części naleŜności, jeŜeli
przemawiają za tym waŜny interes dłuŜnika lub interes publiczny, a w szczególności
udokumentowane trudności płatnicze dłuŜnika, a interes Gminy Białe Błota nie stoi temu
na przeszkodzie.
2. Od naleŜności, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłoŜono na raty, nie
pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia doręczenia oświadczenia woli organu
uprawnionego lub podpisania ugody, włącznie z tym dniem, do dnia upływu terminu
zapłaty określonego w ugodzie lub oświadczeniu woli.
3. JeŜeli dłuŜnik:
1) nie spłaci naleŜności w odroczonym terminie – naleŜność staje się natychmiast
wymagalna wraz z odsetkami ustawowymi naleŜnymi od pierwotnego dnia
wymagalności;
2) nie spłaci którejkolwiek z rat – niespłacona naleŜność staje się natychmiast wymagalna
wraz z odsetkami naleŜnymi od pierwotnego dnia wymagalności.
4. W przypadku naleŜności zawierających podatek VAT, warunkiem odroczenia
terminu spłaty lub rozłoŜenia naleŜności na raty jest uprzednie uregulowanie przez
dłuŜnika całego podatku VAT.
§ 6. 1. Do umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty naleŜności
pienięŜnych mających charakter cywilnoprawny, uprawniony jest Wójt.
2. Wójt Gminy Białe Błota moŜe udzielić pełnomocnictwa Kierownikowi gminnej
jednostki organizacyjnej, do podejmowania decyzji w sprawach umarzania naleŜności
i udzielania innych ulg, w odniesieniu do naleŜności przypadających tej jednostce, do
kwoty nieprzekraczającej jednorazowo 1 000 zł.
§ 7. 1. Udzielanie ulg w spłacie naleŜności, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2, następuje
po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, z zastrzeŜeniem ust. 3.
2. Postępowanie wyjaśniające przeprowadzają równieŜ kierownicy jednostek
określonych w § 1 ust. 1, w odniesieniu do naleŜności przypadających tej jednostce
i zobowiązanych do ustalania i dochodzenia naleŜności.
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3. Postępowania wyjaśniającego nie przeprowadza się w przypadku umarzania
naleŜności, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 6.
§ 8. 1. Umorzenie naleŜności pienięŜnych o charakterze cywilnoprawnym lub
zastosowanie ulg określonych w uchwale następuje na podstawie jednostronnego
oświadczenia woli organu uprawnionego lub w drodze umowy.
2. Wójt przedstawia Radzie Gminy Białe Błota w terminie do 31 marca kaŜdego roku,
roczną informację, obejmującą wykaz dłuŜników, którym udzielono, na podstawie § 6 ust.
1 i 2 ulg w spłacie naleŜności z danego tytułu wraz ze wskazaniem rodzaju i wysokości
udzielonej ulgi oraz podstawę jej udzielenia.
§ 9. Traci moc Uchwała Nr XII/113/2007 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 września
2007 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania oraz udzielania innych
ulg w spłacie naleŜności pienięŜnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy
Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Białe Błota lub jej jednostkom
organizacyjnym i wskazania organów do tego uprawnionych.
§ 10. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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Uzas adnie nie
Niniejsza uchwała zastępuje Uchwałę Nr XII/113/2007 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27
września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania oraz
udzielania innych ulg w spłacie naleŜności pienięŜnych, do których nie stosuje się
przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Białe Błota lub jej
jednostkom organizacyjnym i wskazania organów do tego uprawnionych. PowyŜsza
uchwała oparta była na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicznych i zmiana przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
regulujących problem naleŜności pienięŜnych przypadających gminie lub jej jednostkom
organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa,
wymogła konieczność zmiany tej uchwały. Ustawa o finansach publicznych stanowi, Ŝe
w przypadkach uzasadnionych waŜnym interesem dłuŜnika lub interesem publicznym,
naleŜności pienięŜne mające charakter cywilnoprawny, przypadające jednostce samorządu
terytorialnego lub jej jednostkom podległym, mogą być umarzane albo ich spłata moŜe
być odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych przez organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego. Podjęcie tej uchwały pozwoli kierownikom jednostek
organizacyjnych Gminy Białe Błota w uzasadnionych przypadkach stosować ulgi
dotyczące innych naleŜności niŜ podatki
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