Uchwała Nr XXII/135/04
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 25 lutego 2004r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad umarzania, odraczania lub rozkładania
na raty należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy
Ordynacja podatkowa.
Na podstawie: art. 18. ust. 2 pkt. 15, art. 41 i 42 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity – z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 34 a ustawy z
dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tekst jednolity – z 2003r. Dz. U. Nr 15
poz. 148 z późn. zm.).

R a d a M i a s t a K o ś c i e r z y n a na wniosek Burmistrza Miasta uchwala:
§1
1. Wierzytelności Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu
należności co do których nie stosuje się ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja
podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) zwane „wierzytelnościami” wobec osób
fizycznych, prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej zwanych
„dłużnikami” mogą być w uzasadnionych przypadkach określonych w niniejszej uchwale:
a. umarzane w całości,
b. umarzane w części,
c. odraczane,
d. rozkładane na raty.
2. Wierzytelnością jest należność główna, odsetki oraz inne należności uboczne według
stanu na dzień udzielenia ulgi lub umorzenia.
§2
1. Wierzytelność może zostać umorzona w całości lub w części jeżeli spełniony jest jeden z
niżej wymienionych przypadków:
a. wierzytelność nie została uregulowana w toku zakończonego postępowania
likwidacyjnego lub upadłościowego,
b. dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców,
c. koszty dochodzenia należności pieniężnych przewyższą wartość wierzytelności,
d. wystąpił jeden z niżej wymienionych przypadków losowych:
− pożar,
− powódź,
− huragan,
e. wszczęte postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.
2. Umorzenie wierzytelności określonej w § 2 pkt 1 lit. a, b, c i e może nastąpić z urzędu a,
w przypadku określonym w § 2 pkt 1 lit. d na wniosek dłużnika.
§3
1. Umorzenie wierzytelności za które odpowiada więcej niż jeden dłużnik może nastąpić
tylko i wyłącznie gdy okoliczności uzasadniające umorzenie dotyczą wszystkich
uczestników postępowania.

2. W przypadku umorzenia części wierzytelności określa się terminy spłaty pozostałej
części, które podlegają oprocentowaniu według stopy redyskonta weksli na dzień
dokonania wpłaty.
3. Niedotrzymanie terminu spłaty powoduje utratę ulgi.
§4
1. W przypadkach uzasadnionych względami społeczno – gospodarczymi dłużnika na jego
wniosek można odroczyć termin zapłaty całości lub części wierzytelności lub rozłożyć ją
na raty.
2. Okres odroczenia lub rozłożenia na raty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.
3. Odroczone lub rozłożone na raty wierzytelności oprocentowane są według stopy
redyskonta weksli na dzień spłaty.
4. Niedotrzymanie warunków o których mowa w niniejszym paragrafie powoduje cofnięcie
ulgi.
§5
W przypadku stwierdzenia, że dowody na podstawie których dokonano czynności o których
mowa w § 2, 3 i 4 były niezgodne ze stanem faktycznym uzyskane ulgi zostaną cofnięte.
§6
Organem uprawnionym do umarzania całości lub części wierzytelności jest Burmistrz Miasta
Kościerzyna
§7
Organ o którym mowa w § 6 zawiera porozumienie z dłużnikiem, w którym określa się
zasady i tryb realizacji spłaty wierzytelności.
§8
O zakresie stosowania niniejszej uchwały Burmistrz Miasta informuje Komisję Budżetową
Rady Miasta w okresach kwartalnych.
§9

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
województwa pomorskiego.

P rze wo dn i czą cy
Rady Miasta
Kazimierz Stoltmann

Uzasadnienie
Ustawa o finansach publicznych daje możliwość organowi jakim jest Rada Miasta
określania zasad umarzania, odraczania, rozkładania na raty należności co do których nie
mają zastosowania przepisy ustawy Ordynacja podatkowa. Do należności tych można
zaliczyć między innymi opłaty z tytułu wieczystego użytkowania wpływy z tytułu najmu i
dzierżawy lokali mieszkalnych oraz użytkowych jak również innych nieruchomości
miejskich.
W związku z coraz trudniejszą sytuacją ekonomiczną firm i osób fizycznych
korzystających z mienia gminnego, a tym samym wzrastającego zadłużenia szczególnie z
tytułu użytkowania lokali mieszkalnych proponuje się przyjęcie niniejszych zasad.

