
 

 

UCHWAŁA NR  X/92/03 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia  30 grudnia 2003r. 

 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek 

organizacyjnych gminy Miasta Chełmży  z tytułu należności pieniężnych, do których nie 

stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w  

spłacaniu tych należności oraz wskazania organów 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 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm) oraz art. 34a ustawy z dnia 26 

listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.)    

uchwala się, co następuje: 

 

§1. Określa się szczegółowe zasady i tryb umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie 

należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz.926 z późn. zm.) przypadających Miastu 

Chełmży i jednostkom organizacyjnym, działającym w formach organizacyjno - prawnych: 

1) jednostek budżetowych, 

2) zakładów budżetowych 

od osób fizycznych, od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających 

osobowości prawnej - zwanych dalej "dłużnikami". 

 

§2. Użyte w uchwale określenia oznaczają: 

1) należność - wymagalna wierzytelność pieniężna przysługująca Miastu i jednostkom 

organizacyjnym przypadająca od jednego dłużnika (należność główna) wraz z należnymi 

odsetkami i kosztami jej dochodzenia (należności uboczne) według stanu na dzień umorzenia 

bądź udzielenia innych ulg, a w przypadku gdy należność główna została zapłacona - suma 

odsetek i kosztów ich dochodzenia, 

2) inna ulga - odroczenie terminu spłaty całości lub części należności bądź rozłożenie 

płatności całości lub części należności na raty, 



3) szczególnie uzasadniony przypadek - sytuacja społeczna lub gospodarcza dłużnika     

w której zapłata długu bądź jego części mogłaby zagrozić egzystencji dłużnika lub osób 

będących na jego utrzymaniu, 

4) decyzji – rozumie się przez to wyrażone na piśmie oświadczenie woli uprawnionego 

organu w sprawie umorzenia należności, odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia na raty, 

5) uprawniony organ – rozumie się przez to: Burmistrza Miasta Chełmży, dyrektorów 

jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Chełmża.  

 

§3. 1. Należności pieniężne mogą być umarzane w całości lub w części w przypadku ich 

całkowitej nieściągalności, jeżeli wystąpi jedna z następujących przesłanek: 

1) dłużnik - osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawiła 

ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawiła 

przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 

stanowiącej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym 

umorzenia, 

2) dłużnik - 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) w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego nie 

ściągnięto należności z powodu braku środków, 

4) nie można ustalić dłużnika,  jego miejsca zamieszkania bądź siedziby, 

5) ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności 

jego egzystencji, 

6) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska 

się kwoty wyższej od kosztów (dochodzenie i egzekucji tej należności lub postępowanie 

egzekucyjne okazało się nieskuteczne), 

7) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli zachodzi uzasadnione 

przypuszczenie, że udzielenie innej ulgi nie zapewni spłaty tej należności, 

2. Umorzenie należności o charakterze cywilnoprawnym w przypadku, gdy oprócz 

dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy przesłanki 

umarzania zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych. 

3. Należność może być umorzona na wniosek dłużnika lub z urzędu. 

 

 

 



4. Jeżeli umorzenie obejmuje część wierzytelności, wyznacza się termin zapłaty 

pozostałej do uregulowania części wierzytelności. W takim przypadku dłużnik winien być 

pouczony, że niedotrzymanie terminu zapłaty pozostałej części może skutkować odstąpieniem 

od umorzenia. 

 

§4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach należność może być również umorzona         

w całości lub w części mimo braku okoliczności wymienionych w § 3 ust. 1, jeżeli 

przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykaże, że odroczenie terminu zapłaty lub 

rozłożenie należności na raty nie zapewni spłaty tej należności. 

 

§ 5. Przedsiębiorca może uzyskać pomoc publiczną, o której mowa w § 1 pod warunkiem, że 

kwota tej pomocy łącznie z pomocą uzyskaną przez niego w ciągu 3 lat kolejnych 

poprzedzających dzień udzielenia pomocy na podstawie niniejszej uchwały nie przekracza 

100 tyś euro. 

 

§6. 1. Udzielenie innej ulgi przy spłacie należności może nastąpić na wniosek dłużnika w 

szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy jej zastosowanie rokuje zapłatę należności w 

całości. 

2. Od należności, w których spłaceniu udzielono innej ulgi nie pobiera się odsetek za 

zwłokę za okres od daty udzielenia ulgi do wpływu terminu zapłaty. 

3. Brak zapłaty odroczonej należności bądź którejkolwiek z rat, na jakie została 

rozłożona należność w ustalonym terminie płatności, powoduje natychmiastową 

wymagalność należności lub jej pozostałej części wraz z odsetkami, w tym również z 

odsetkami, o których mowa w ust.2. 

 

§7. 1. Do umarzania należności i udzielania innych ulg w ich spłacaniu uprawniony jest 

Burmistrz Miasta Chełmży. 

2. Burmistrz Miasta Chełmży może udzielić dyrektorom i kierownikom jednostek 

organizacyjnych Gminy Miasta Chełmży pełnomocnictwa do umarzania należności oraz 

udzielania innych ulg, jeżeli wartość wierzytelności nie przewyższa kwoty: 

1) 1.000 zł. przy umarzaniu, 

2) 6.000 zł. przy udzielaniu innej ulgi. 

3. Przez wartość należności, o której mowa w ust 2, rozumie się wartość należności łącznie z 

odsetkami za zwłokę oraz innych należności ubocznych. 

 



§8. Organ właściwy do umarzania należności oraz udzielania innych ulg w spłacie jest 

również uprawniony do umarzania odsetek za zwłokę oraz innych należności ubocznych. 

 

§9. Umorzenie należności oraz udzielenie innej ulgi w spłacaniu tych należności, następuje: 

1) w odniesieniu do należności o charakterze administracyjno - prawnym - na podstawie 

decyzji, 

2) w odniesieniu do należności o charakterze cywilnoprawnym - na podstawie przepisów 

prawa cywilnego. 

 

§10. 1. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Chełmży do przedkładania Radzie Miasta 

informacji o zakresie umorzonych należności oraz udzielonych innych ulgach w spłacie 

należności dwukrotnie w ciągu roku, tj. w informacji o wykonaniu budżetu za pierwsze 

półrocze oraz w sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za okresy roczne – załącznik nr 1 

do uchwały. 

2. Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych, którzy otrzymali pełnomocnictwo do 

dokonywania umorzeń należności oraz udzielania innych ulg przedkładają informację 

Burmistrzowi Miasta za okresy wymienione w ust. 1 w terminie       1 miesiąca po ich 

zakończeniu tj do 31 lipca oraz do 31 stycznia. 

 

§11. Traci moc uchwała Nr XVIII/158/2000 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 lutego 2000 

roku z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania 

wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy Miasta Chełmży, do których nie stosuje się 

przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa,  udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności 

oraz wskazania organów do tego uprawnionych. 

 

§12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 

 

§13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 

 

Przewodniczący 

 Rady Miejskiej  

 

                                                                                                         Krzysztof Zduński 



 

UZASADNIENIE 

 

do  uchwały Nr X/92/2003 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2003 roku           

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek 

organizacyjnych gminy Miasta Chełmży, do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja 

podatkowa oraz udzielania innych ulg w  spłacaniu tych należności i wskazania organów 

do tego uprawnionych.   

 

Zapis art. 34 ustawy o finansach publicznych mówiący o tym, że „ organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego może określić szczegółowe zasady i tryb umarzania 

wierzytelności jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności i pieniężnych, do których nie 

stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielenia innych ulg w spłacaniu tych 

należności  oraz wskazać organy do tego uprawnione”  umożliwia prawne uregulowanie 

przypadków , w których osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne 

występowały z wnioskami o umorzenie lub inne ulgi. 

W przedstawionej uchwale uprawnionymi do umarzania należności pieniężnych, o których 

mówi się w art. 34a są: 

1. Burmistrz Miasta Chełmży, 

2. Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych posiadający stosowne pełnomocnictwo 

od Burmistrza Miasta Chełmży  jeżeli wartość należności nie przekracza: 

a) 1.000 zł. – umorzenie 

b) 6.000 zł. – odroczenie lub rozłożenie na raty. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                               Załącznik nr 1 

                                                                                                                                                                               do uchwały nr X/92/03 

                                                                                                                                                                                 Rady Miejskiej Chełmży  

                  z dnia 30 grudnia 2003 r. 

 

 

Sprawozdanie  z  dokonanych  umorzeń  należności  jednostek  organizacyjnych            

Gminy Miasta Chełmży oraz innych ulg 

 

Udzielonych w trybie uchwały Rady Miejskiej w Chełmży Nr X/92/03 z dnia 30 grudnia 

2003 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek 

organizacyjnych gminy Miasta Chełmży, do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja 

podatkowa oraz udzielania innych ulg w  spłacaniu tych należności i wskazania organów do 

tego uprawnionych.   

 

półroczne  -  roczne * 

 

Burmistrz Miasta Chełmży 

 

............................................ 

 

 

Lp. Wyszczególnienie Tytuł 

należności 

Liczba 

dłużników 

Kwota 

należności 

Kwota umorzenia, 

odroczenia, 

rozłożenia na raty 

Liczba 

rat 

Termin odroczenia, 

rozłożenia na raty 

(ostatnia rata)  

Podstawa prawna 

powstałej należności 

1. 2. 3 4 5 6 7 8 9 

1. Umorzenie        

2. Odroczenie Bez rozłożenia na raty         

  Z rozłożeniem na raty        

3. Rozłożenie na raty        

 

              Krótkie uzasadnienie: 

 

............................................................                        .......................................................... 

    (główny księgowy jednostki)                                            (dzień, miesiąc, rok) 

 

............................................................ 

       (kierownik jednostki) 

 

• niepotrzebne skreślić 


