
UCHWALA
RADY GMINY STARCZA

z dnia 30 ciuenvca 2010 r.

w sprawie okreSlenir szcrg6lowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraszania i rozkladania na raty
naleznosci picnigi,nych majqcych charalrter q,'rvilnoprawny

Na podstau,ie art.I ll ust.2 pkt 15, art.40 ust. I i art.42 ustau_v z dnia lJ marca I $)0r. o samorz4dzic gminnlnr (Dz.
U. z 2001r. Nr 142- poz. l59l r. poi.n. rm.) oraz art.59 ustarl z dnia 27 sicrpnia 2009r. o finansach publicirnvch
(Dz. U. Nr l57.pot.. 1240 z.pom. ,/m. ) Rada Gminy Starcza uchwala, co nast9puje:

$ l. Ustala sig zasadl itr_r.b umarzania- rozlladania na rary' iodraczania lermin6w platnorici nalemo6ci
pienig2nlch rnaj4cl ch charaliter cyrvilnoprawnl-. przl padajqce Gminic Starcza ijejjednostkom podleg\'m.

$ 2. L NalcTnorici. o f t6nch mowa !! $ I mog4 u_'L-6 umarzanc rv caloici lub czp$ci, rozlladanc na rat1.
odraczane jeieli:

I )naleZnoric nie ;rostala lvegzekrvowana u toku ;zakonczonego postgporvania likrvidacynego- upadlo6ciorvego
lub gdy sqd oddalil uniosck o oglosz-enie upadlodci. w zuiqzliu z braliiem 6rodk6rv r,ry'starc;.ajqc1'ch na
pokrycie postcpou an ia upadlosciowcgo.

2)nie mo2na ustali6 dluarika lub miejsca jego pobytu,

3)dluinik zmarl nie pozastau,iaj4c spadliobierc6rv lub zadnego mai4tliu.

4)dciqgnigcie nalc2.noici zagraza eg:4 stencji dluznika lub jego rodzrn1,,

5)zachodzi uzasadrione prz,-puszczenie- 2e u'postqpowaniu egzelrrcyinl m nie uz-l ska sig kuo\' wl2szej od
kosztou jcj dochodzenia i cgzckucji.

6)pos(Epowanic cgzckucljne okazalo siQ bc/shuteczne,

7)nalc2no66jest mniejsza lub rowna podu6jnej ku'ocie najnizszego tpisu s4dorvego od pozwu.

8)umorzcnic nalcznoici. odroczcnic terminu jej platnoici lub rozlo2enie na rat) jest uzasadnione wain:'m
intercsem spolecinvm lub gospodarcrym.

2. Umorzenie nalezro:ici lub zastosowanic ulgi w jcj splacic rnozc nmt4pic na wniosck dlumika, a w
prrypadkach wlstqpienia okolicimo6ci *vmienionvch w art. 56 ust.l ustar* o finansach publicmlch rownie2
z urzgdu.

$ 3. Umorzcnie odsctck od nalcznoici gl6unej oraz imlch platnodci uboc:m1ch nastgpuje na zasadach is
przlpadkach okre6lonych w g 2.

$ l. l. Umorianic nalcznoici lub udzielenie ulgi u jej splacie polegaj4cej na rozlo2eniu na ratl - odroczcniu
temrinu platnodci pou'inno b1c poprzrdzone przeprowadzeniem poslqpouania llr'jadniajqgego. ktore ponvoli
ocenii idolnodc plahricz4 dlu2nika oraz rykazc przcslanki do urnorzcnia nalc;loici lub zastosorvania ulgi.

2. Umorzenic nalezno5ci picniqTncj, za ktor4 odpowiada solidamie wigcej niZjeden dlumik mo2e nastEpi6, gdy
okolicmorici uzasadniajEcc umorzcnic zachodz4 co do rvs4 stkich zlbou,iqz:n1ch.

$ 5. I W pr:l padku rmiosku o umorzenie odsetek za z:rvlokg - odsetki lic:zt sig od dnia ulmagalno{ci do dnia
zaplatv naleZnoici gl6'wnej.

2. W przl padku uniosku o udziclenie innej ulgi * splacaniu uierirytelno6ci - odsetki za zrlokq licn sig do
dnia zlozcnia rmiosku przez dluznika.

3. Jezeli dluanik nie dokona zafalv odmczonej nalezno6ci lub nic zaplaci ktorcjkolwick z rat, na ktorc
nalcimoSd zostala rozlo2ona. naleTroSc staje sig na{vchmiast uymagalna w pelnej wysokoSci wraz z naliczeniem
odsctck od picmotnego tcrminu platnoSci i podlcga rvindykacji zgodnie z oborvi4zuj4cvmi przepisami.

$ 6, Do unarzania- odraczania lub rozlladania na ratv splat nalemoici jcst upraunionl W6jt Gminl Starcza
lub osoba przcz nicgo upowaZniona-
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g /. woJt (imm1, Starcza lub osoba przcz niego upowa2niona cofa swoj4 decyjp w zakresie urnazanra,
odraczania lub rozliladania splat-v nalemoSci na rat] u'p.z-v'pdku, gdy lr1jddc na jaw-, in do*od-"-, na podstawie
ktdry'ch nalemosc umormno. odroczono iei splatQ lub ro,'.loiono na rary- okazal)' sig lals4"wc.

{ 8. W pr4padku- gdy ulga. o kl6rq morra rv s\ I stanonii bQdzie pomoc publicz:r4jej udzielenicjest mozlilc
na rvarunkach pomocl de minimis okrc(loncj w art. 2pkt l0 ustaw]' zdnia 30 kwi€tnia 2004r. o postQpowaniu
rv sprarach do$ciac!ch pomoc-v publicmcj (Dz. U. z 2007r., Nr 59, poz.404 zpoin. zm.).

{i 9. L Umorzcnic naiemoici, a talize udziclcnie ulg w ich splacaniu nastQpu1e u drodze umour
z zastzdsnicm vst.z.

2. Umorzenie naleino6ci lub zastosowanie ulgi rv 1e1 splrcie z urz.@u moTe nastqric u drodzc jcdnostronncgo

oirviadczcnia rroli, skladancgo rv celu dokonarria odpisu u ksipgach rachunkolrlch.

3. Prt4gotowanie prolektu umonv lub.lcdrostronncgo oSrviadczenia soli rv sprauie unrarzania naleitosci lub
udzielania ulg u'ich splacaniu nalczl do kompetencji poszczcg6lnl ch pracounik6u merytorycm]ch orar
kicrou.nikou jednostek oryanizacp'jnvch Gminr.

$ 10. Traci moc Uchuala Nr l58,XXII0(I Radl Gminl Slarcza z dnia 7 lipca 2006r. u sprau ie szczeg6lolrych
zasad i trvbu umarzania oraz udziclania ulg rv splacaniu *icrzllclnoSci i nalezmoici picnip:arych, do ktorych nie
stosuje sig przepis6$' ustauy - Ord,v-nacja poda&oua oraz lskazania organ6rv do tcgo upo*a7nion1ch.

$ 11. W1'konanie uclrrvah' porvicrza sig W6jtorvi Gminl Starcza.

, $ 12- Uchrrala rvchodzi u rlcic po uplllic I.l dni od oglos:zenia u Dzicnniku Urzgdorl'm Wojeu 6dz-tu a
Slaskieso.
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