UCHWAŁA Nr …………
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
z dnia ………………
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania
terminu spłaty oraz rozkładania na raty naleŜności pienięŜnych, do których nie
stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej, a takŜe wskazania organu lub osoby
do tego uprawnionej.
Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240), uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania
terminu spłaty oraz rozkładania na raty naleŜności pienięŜnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej, przysługujących Gminie Miasta Lipna
oraz jej jednostkom organizacyjnym.

1)

2)

3)
6)
7)
8)

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
naleŜności pienięŜnej lub naleŜności – oznacza to wymagalną naleŜność główną,
odsetki za opóźnienie w zapłacie naleŜności głównej, kary umowne albo inne naleŜności uboczne w szczególności koszty poniesione w celu dochodzenia zapłaty
naleŜności, przy czym kwoty naleŜności tego samego dłuŜnika wynikające z róŜnych tytułów nie ulegają zsumowaniu;
naleŜnościach ubocznych – oznacza to odsetki za opóźnienie w zapłacie, kary
umowne oraz inne naleŜności uboczne, w szczególności koszty poniesione w celu
dochodzenia zapłaty naleŜności;
innej uldze – oznacza to odroczenie spłaty całości lub części naleŜności lub rozłoŜenie jej całości lub części na raty;
dłuŜniku – oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną, a takŜe jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
Burmistrzu Miasta – oznacza to Burmistrza Miasta Lipna;
ustawie – oznacza to ustawę z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych.

§ 3.1. NaleŜności pienięŜne, o których mowa w § 1, mogą być umarzane w całości
lub w części, a ich spłata odraczana lub rozkładana na raty, z zastrzeŜeniem
ust. 2.
2.Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do naleŜności, których umarzanie, odraczanie spłaty oraz rozkładanie na raty określają odrębne przepisy. Do naleŜności
cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami stosuje się przepisy art. 55-58 ustawy o finansach publicznych, z tym Ŝe
uprawnienia kierownika państwowej jednostki budŜetowej przysługują zarządowi
jednostki samorządu terytorialnego.

§ 4. W przypadku, gdy oprócz dłuŜnika głównego są zobowiązane inne osoby,
umarzanie naleŜności, o których mowa w § 1, mających charakter cywilnoprawny,
moŜe nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umarzania zachodzą wobec wszystkich
zobowiązanych.
§ 5.1. Umorzenie naleŜności głównej powoduje wygaśnięcie wierzytelności równieŜ, co do naleŜnych wierzycielowi odsetek za opóźnienie w zapłacie oraz pozostałych naleŜności ubocznych w całości lub w takiej części, w jakiej wygasła wierzytelność w zakresie naleŜności głównej.
2. Umorzenie moŜe obejmować tylko odsetki za opóźnienie w zapłacie naleŜności oraz inne naleŜności uboczne.
3. JeŜeli umorzeniem ma być objęta część naleŜności, umorzenie moŜe nastąpić
pod warunkiem zapłacenia przez dłuŜnika pozostałej części tej naleŜności.
§ 6.1. NaleŜność moŜe być umorzona na uzasadniony wniosek dłuŜnika.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się umorzenie naleŜności z urzędu, jeśli podstawy umorzenia, o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy o
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w posiadaniu Burmistrza Miasta albo jednostki organizacyjnej, z której działalnością
wiąŜe się naleŜność.
§ 7.1. W przypadkach uzasadnionych względami określonymi w art. 56 ust. 1
ustawy o finansach publicznych, w szczególności moŜliwościami płatniczymi dłuŜnika, na wniosek dłuŜnika, mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części
naleŜności albo moŜe zostać rozłoŜona płatność całości lub części naleŜności na raty.
2. Od dnia wpływu wniosku, o którym mowa w ust. 1, wstrzymuje się naliczanie
odsetek za opóźnienie w zapłacie naleŜności.
3. Od naleŜności, do której zastosowano pozostałą ulgę, nie nalicza się odsetek
za opóźnienie w zapłacie za okres od dnia wpływu wniosku do dnia zapłaty naleŜności, z zastrzeŜeniem ust. 4.
4. JeŜeli dłuŜnik nie zapłaci naleŜności albo jej części, do której zastosowano pozostałą ulgę w postaci odroczenia terminu spłaty, albo zapłaci ją po upływie terminu
ustalonego w decyzji (porozumieniu), odpowiednio naleŜność albo jej część staje się
natychmiast wymagalna wraz z naleŜnymi odsetkami od dnia wymagalności naleŜności.
5. Przepis ust. 4 ma odpowiednie zastosowanie do raty lub jej części w przypadku naleŜności, do której zastosowana została pozostała ulga w postaci rozłoŜenia
płatności na raty.
6. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o zastosowanie pozostałej ulgi nalicza się odsetki za opóźnienie w zapłacie od dnia wymagalności naleŜności do dnia
dokonania wpłaty przez dłuŜnika z uwzględnieniem okresu, o którym mowa w ust.
2.
§ 8.1. Po złoŜeniu przez dłuŜnika wniosku o umorzenie naleŜności lub o zastosowanie pozostałej ulgi w jej spłacie wierzyciel przeprowadza postępowanie wyjaśnia-

jące w celu ustalenia, czy zachodzą podstawy do umorzenia lub zastosowania pozostałej ulgi.
2. JeŜeli wniosek zawiera braki formalne, w szczególności w zakresie nie udokumentowania wskazanej we wniosku podstawy umorzenia lub zastosowania pozostałej ulgi, wierzyciel moŜe wezwać dłuŜnika do uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie, pod rygorem pozostawienia go bez rozpoznania.
3. Projekt decyzji (porozumienia) w sprawie umorzenia naleŜności lub zastosowania pozostałej ulgi w jej spłacie wymaga opinii Skarbnika Miasta,
w przypadku, o który mowa w § 9 pkt 1, a głównego księgowego jednostki organizacyjnej w przypadku określonym w § 9 pkt 2.
§ 9. Do umorzenia naleŜności oraz do udzielania pozostałych ulg w ich spłacie,
uprawnieni są:
1) Burmistrz Miasta;
2) kierownik jednostki organizacyjnej, z której działalnością wiąŜe się naleŜność, jeŜeli jej wysokość nie przekracza kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
przy umarzaniu, a dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przy
udzielaniu innej ulgi.
§ 10.
Umorzenie naleŜności oraz udzielenie innej ulgi następuje:
1) w odniesieniu do naleŜności o charakterze administracyjno-prawnym – w drodze
decyzji administracyjnej;
2) w odniesieniu do naleŜności o charakterze cywilno-prawnym – na podstawie
przepisów prawa cywilnego, w formie pisemnej (porozumienie, oświadczenie
woli).
§ 11.
Przepisy § 3 – 10 stosuje się odpowiednio do umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty spłat odsetek od tych naleŜności oraz do umarzania, odraczania
lub rozkładania na raty spłat innych naleŜności ubocznych.
§ 12.1.
Burmistrz Miasta przedstawia Radzie Miejskiej informacje o wysokości:
1) umorzonych w roku budŜetowym naleŜności pienięŜnych, o których mowa w § 1;
2) udzielonych w roku budŜetowym pozostałych ulg.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, sporządzana jest wg stanu na dzień 31
grudnia kaŜdego roku kalendarzowego i przedstawiana Radzie Miejskiej
w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku.
§ 13.
W przypadku, gdy:
1) dłuŜnik jest przedsiębiorcą, do którego nie ma zastosowania wyłączenie określone
w pkt 2, do umarzania naleŜności oraz udzielania ulg w ich spłacie, stosuje się –
niezaleŜne od zasad i trybu umarzania naleŜności i udzielania ulg w ich spłacaniu,
określonych niniejszą uchwałą – przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr
59 poz. 404 ze zm.);
2) z informacji ubiegającego się o pomoc publiczną przedsiębiorcy wynika, Ŝe w
okresie kolejnych trzech lat wartość otrzymanej pomocy łącznie

z wartością umorzenia lub pozostałej ulgi, o którą ubiega się przedsiębiorca, przekracza 200 tys. euro, a w przypadku sektora transportu drogowego 100 tys. euro
uchwała ma zastosowanie, jeŜeli zostanie objęta programem uchwalonym w odrębnej uchwale.
§ 14.
Wnioski o umorzenie naleŜności oraz o udzielenie pozostałych ulg w
ich spłacie nie rozpatrzone do dnia wejścia w Ŝycie uchwały podlegają rozpoznaniu
na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
§ 15.
Traci moc uchwała nr XXIV/184/08 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12
września 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania naleŜności pienięŜnych wobec osób fizycznych, do których nie stosuje się przepisów
ustawy Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Miasta Lipna lub jej jednostkom organizacyjnym i wskazania organów do tego uprawnionych (Dz.Urz. Woj.
Kuj-Pom. Nr 130, poz. 2054).
§ 16.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

