
 
UCHWAŁA NR XXXIII /171/ 09 

RADY GMINY CEGŁÓW  
z dnia 26 listopada 2009r 

 

w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu naleŜności pienięŜnych, do których nie 
stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających gminie Cegłów lub 

jej jednostkom organizacyjnym. 

 
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 

249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Cegłów 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Uchwała określa zasady i tryb umarzania oraz odraczania i rozkładania na raty naleŜności 

pienięŜnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, 
przypadających gminie Cegłów lub jej jednostek organizacyjnych, zwanych dalej naleŜnościami. 

 
§ 2. 

1. NaleŜności mogą być umorzone w całości lub w części wyłącznie w przypadkach 
uzasadnionych waŜnym interesem dłuŜnika lub interesem publicznym, gdy: 
 1) dłuŜnik będący osobą fizyczną zmarł nie pozostawiając spadkobierców odpowiadających za 

zobowiązania, a nie moŜna ściągnąć naleŜności z masy spadkowej, 
 2) dłuŜnik nie będący osobą fizyczną uległ likwidacji lub upadłości, a nie ma następców 

prawnych lub osób odpowiadających za jego zobowiązania i nie moŜna ściągnąć naleŜności z 
majątku likwidacyjnego lub masy upadłości, 

 3) nie moŜna ustalić dłuŜnika lub miejsca jego pobytu, 
 4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, Ŝe w toku postępowania mającego na celu 

dochodzenie naleŜności nie uzyska się kwoty wyŜszej od kosztów dochodzenia i egzekucji 
tej naleŜności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne, 

 5) jest uzasadnione szczególnie waŜnymi względami społecznymi i gospodarczymi, 
 6) ściągnięcie naleŜności zagraŜa istotnym interesom dłuŜnika, zwłaszcza egzystencji jego lub 

jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu. 
2. Umorzenie naleŜności z przyczyn wymienionych w ustępie 1 pkt 1-5 moŜe nastąpić z 

urzędu lub na wniosek dłuŜnika, a z przyczyn wymienionych w ustępie 1 pkt 6 wyłącznie na 
wniosek dłuŜnika. 

3. Wniosek o umorzenie naleŜności powinien być naleŜycie umotywowany. Przed 
umorzeniem naleŜności naleŜy przeprowadzić wszechstronne postępowanie wyjaśniające i 
podjąć próby ściągnięcia naleŜności. 

4. NaleŜność moŜe być umorzona w całości lub w części, jeśli zastosowanie innej ulgi 
przewidzianej w niniejszej uchwale jest niemoŜliwe lub niewystarczające. 

 
 



§ 3. 
NaleŜności mogą być, na wniosek dłuŜnika, odraczane lub rozkładane na raty, jeŜeli 

terminowe spłacenie naleŜności mogłoby zagraŜać istotnym interesom dłuŜnika, zwłaszcza 
egzystencji jego lub jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu, lub gdy jest to uzasadnione 
szczególnie waŜnymi względami społecznymi lub gospodarczymi. Postanowienia § 2 ust. 3 
stosuje się odpowiednio. 

 
§ 4. 

 1. Do umarzania i stosowania ulg uprawnieni są: 
 1) Wójt: 

a) w stosunku do naleŜności związanych z działalnością Urzędu Gminy, 
b) wobec naleŜności dotyczących kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

 2) Kierownik gminnej jednostki organizacyjnej w odniesieniu do naleŜności przypadającej tej 
jednostce. 
2. Umorzenie naleŜności wobec jednostek organizacyjnych o wartości wyŜszej niŜ 50% 

minimalnego wynagrodzenia za pracę wymaga uprzedniej zgody Wójta Gminy Cegłów. 
3. Umorzenie naleŜności o wartości wyŜszej niŜ pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia 

za pracę wymaga uprzedniej zgody Rady Gminy Cegłów. 
4. Przez wartość naleŜności rozumie się wysokość naleŜności głównej wraz z odsetkami, 

przyznanymi kosztami postępowania i innymi naleŜnościami ubocznymi. 
 

§ 5. 
Umarzanie naleŜności oraz odroczenie terminu spłaty naleŜności albo rozłoŜenie płatności 

całości lub części naleŜności na raty następuje: 
a) w odniesieniu do naleŜności o charakterze administracyjno-prawnym - na podstawie 

decyzji uprawnionego organu, 
b) w odniesieniu do naleŜności o charakterze cywilnoprawnym - na podstawie przepisów 

prawa cywilnego w formie pisemnej. 
 

§ 6. 
1.Kierownicy jednostek organizacyjnych przedkładają Wójtowi informacje z dokonanych 

umorzeń naleŜności oraz odroczeń terminu płatności albo rozłoŜenia na raty według stanu na 
dzień 31 grudnia roku kalendarzowego, w terminie do dnia 28 lutego następnego roku. 

2.Wójt przedstawia Radzie Gminy informację z zakresu umorzonych naleŜności oraz 
odroczenia terminu spłaty całości lub części naleŜności albo rozłoŜenia płatności na raty w 
terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku. 

 
§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cegłów 
 

§ 8. 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 
 
        Przewodnicząca Rady Gminy 
        (-) mgr inŜ. Teodora Wójcik 
 



 
 
Uzasadnienie: 
Ordynacja podatkowa daje ewentualną moŜliwość rozłoŜenia na raty lub umorzenia naleŜności 
podatkowych i opłat wynikających z innych ustaw. Nie ma zastosowanie do innych naleŜności 
jak np. opłaty za ścieki, wodę i inne przypadające gminie. 
PowyŜsza uchwała daje moŜliwość wszczęcia postępowania, szczególnie gdy koszty 
bezskutecznej egzekucji przekraczają wartość naleŜności. 

 


