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Uchwała Nr XXXVI-266/10
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 17 czerwca 2010 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty 
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i stosowania ulg z urzędu 

Na podstawie art. 59 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.146 ) 
Rada Miejska w Baborowie, uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty 
oraz rozkładania na raty płatności na rzecz Gminy Baborów 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. W przypadkach wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ulgi, o których 
mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1240 ) można stosować z urzędu. 

§ 3. 1. Do umarzania należności upoważniony jest kierownik gminnej jednostki organizacyjnej, 
z której działalnością wiąże się dana należność. 

2. Umorzenie należności o wartości powyżej 5.000 zł wymaga uprzedniej zgody Burmistrza 
Gminy Baborów – jako Organu Wykonawczego. 

3. Przez wartość należności rozumie się wysokość należności głównej wraz odsetkami i innymi 
należnościami ubocznymi, a w przypadku zastrzeżenia odsetek ustawowych, należność główną 
wraz z odsetkami umownymi - ustalane na dzień wydania decyzji. 

4. Kwoty należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają 
kumulacji. 

§ 4. 1. W przypadkach gdy zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny kierownik 
jednostki organizacyjnej gminy działając na zasadach określonych w § 3, na wniosek dłużnika, 
może jednorazowo odraczać terminy zapłaty całości lub części należności lub rozłożyć płatność 
całości lub części należności na raty na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy licząc od dnia złożenia 
wniosku. 

2. Za okres odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty nie pobiera się odsetek za 
zwłokę. 

3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin 
płatności odroczono, albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność pozostała do 
zapłaty staje się wymagalna natychmiast wraz z odsetkami ustawowymi lub umownymi. 

§ 5. Do umarzania lub udzielania ulg w spłacie należności przez przedsiębiorców, stosuje się 
dodatkowo przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej (tekst jednolity z 2007 roku Dz.U. Nr 59, poz.404 z późn. zm.). 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy. 

§ 7. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Baborowie oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Waldemar Kacprzak


