
 

Uchwała Nr III/6/10 

Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle 

z dnia 20 grudnia 2010 r.  

 

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

należności pieniężnych Gminy Kędzierzyn - Koźle oraz jej jednostek organizacyjnych 

mających charakter cywilnoprawny,  

 

 

 Na podstawie art. 59 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240 oraz. Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 
835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 96, poz. 620) Rada Miasta Kędzierzyn – Koźle uchwala co 
następuje: 
 

 

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty i 

rozkładania na raty płatności na rzecz Gminy Kędzierzyn – Koźle i jej jednostek 

organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, 

zwanych dalej „należnościami” wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek 

organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami” 

 

§ 2. 1. Umorzenie należności w całości lub części może nastąpić, jeżeli: 

 1) nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu albo dłużnik zmarł, nie pozostawiając 

żadnego majątku albo pozostawił majątek niepodlegający egzekucji na podstawie 

odrębnych przepisów, albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, 

których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł,  

2)    dłużnik - osoba prawna  został wykreślony 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)    jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji, 

4)    zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny,  

5)    ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika lub jego rodziny, 



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

kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie 

egzekucyjne okazało się nieskuteczne, 

2. Umorzenie należności w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6  może nastąpić 

na wniosek dłużnika a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6  - również z 

urzędu. 

 

§ 3. 1. Odraczanie terminu zapłaty i rozkładanie na raty należności może nastąpić w 

przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi dłużnika na jego 

wniosek.  

2. W razie udzielania ulg, o których mowa w ust. 1 należy kierować się możliwościami 

płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem Gminy. 

3. Umarzanie należności oraz udzielanie innych ulg, w przypadku gdy oprócz dłużnika 

głównego zobowiązane są inne osoby, może nastąpić tylko wówczas, kiedy warunki 

umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych. 

 

§ 4. Umarzanie należności lub udzielanie innych ulg następuje: 

 1. z urzędu - w formie jednostronnego oświadczenia złożonego w formie pisemnej organu 

lub osoby upoważnionej; 

 2. na wniosek dłużnika - w formie pisemnego porozumienia z wierzycielem. 

 

§ 5.  Organami właściwymi do umarzania, odraczania terminu zapłaty i rozkładania na raty 

należności są: 

       1) kierownicy podległych jednostek organizacyjnych w zakresie należności będących            

dochodami tych jednostek, 

 2)  Prezydent Miasta w zakresie dochodów realizowanych bezpośrednio przez Urząd 

Miasta. 

 

§ 6. 1. W przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną udzielanie jej 

następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z 15 grudnia 

2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. 



2. Łączna wartość pomocy udzielanej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie 

może przekroczyć dopuszczalnej pomocy, o której mowa w Rozporządzeniu wymienionym w 

ust. 1. 

3. Wartość pomocy de minimis ulega sumowaniu niezależnie od tego, kto tej pomocy 

udzielił. 

4. W celu uzyskania pomocy de minimis przedsiębiorca winien przedstawić 

zaświadczenia i oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z 30 kwietnia 

2004 r.o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, 

poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99.). 

 

§ 7. Informację o wysokości umorzonych, odroczonych lub rozłożonych na raty 

należnościach, o których mowa w § 1 Prezydent Miasta przedkładać będzie wraz z 

półrocznym i rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu. 

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

 

§ 9. Traci moc uchwała Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie 

określania zasad oraz wskazania organów uprawnionych do umarzania wierzytelności i 

udzielania innych ulg w zakresie należności gminy, do których nie stosuje się przepisów 

ustawy – Ordynacja podatkowa. 

 

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 

oraz w prasie lokalnej. 

 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 


