
UCHWAŁA NR VII/53/07 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 8 sierpnia 2007 r. 

 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i 
rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miasta Chełmży oraz jej jednostek 
organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz 
wskazania organów do tego uprawnionych. 
 
           

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i 
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17. poz. 128 i Nr 181, poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327) 
oraz art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 
249, poz. 2104 i Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 
i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587 i Nr 115, poz. 
791) uchwala się, co następuje: 
 
     § 1.  W uchwale Nr XXXII/258/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 września 2006 r. w 
sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności 
pieniężnych Gminy Miasta Chełmży oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje 
się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz. 
Urz. Woj. Kuj. Pom. Nr 130, poz. 1931) § 2 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:  
„2. Umorzenie należności w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3 może nastąpić na wniosek 
dłużnika, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 również z inicjatywy wierzyciela.” 
 
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 
 
          Przewodniczący 
           Rady Miejskiej 
 
 
                   Janusz Kalinowski 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 
do uchwały  nr VII/53/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 sierpnia 2007 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na 

raty należności pieniężnych Gminy Miasta Chełmży oraz jej jednostek organizacyjnych, do 

których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów 

do tego uprawnionych. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

„Do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych 

ustawami do kompetencji rady gminy” oraz art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 

o finansach publicznych ”W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub 

interesem publicznym należności pieniężne, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji 

podatkowej, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom 

organizacyjnym mogą być umarzane, a ich spłata odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach 

określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 3. 

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określi szczegółowe zasady, sposób i tryb 

udzielania ulg, o których mowa w ust. 1, oraz wskaże organ lub osobę do tego uprawnioną”. 

 
 W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 


