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Rady Gminy Starcza

z dnia 7 liDca 2006 roku

w spnawie szczeg6loutych zasad i trybu umanzania ontz udzielania ulg w splacaniu
wierzytelnc6ci i nalerncici pleniernych, do K6tych ni. ato6uie sie prrepis6w ustawy
Ordynacja podatkowa oraz wskazania organ6w do tego uprawnlonych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pK 15, arl 40 i art. 41 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990r'
o samorz4dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.220olr' Nt 142 poz 'i591 z p6tn. zm ), art 43 ustawy
z dnia 30 czerwca 2OO5 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. N.249 Wz21c/. zp62n ztn )
otaz ad. 4 i ad- 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 a. o oglaszaniu akt6\ / normatwnych i niekt6rych
innych akt6w prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2005r- Nr 190 poz 1606 z fizn zm.)

Rada Gminy Slarcza
uchwala co naat{Puie:

s r .
Ustala sie zasady i tryb umarzania oraz udzielania ulg
pienieznych, do kt6rych nie stosuje siq przepis6w ustawy
organ6w do tego uprawnionych.

w splacaniu wiezylelno6ci i nale2no6ci
- Ordynacja podatkowa oraz wskazania

s2.
l.Wietzytelnosci przyslugujace Gminie Starcza lub jej iednostkom organizacyjnym moga byc

umazane w calosci lub czesci na wniosek dluznika, jezeli:
a/ wierzytelnosC nie zostala zaspokojona w toku zakoiczon€o postepowania likwidacyjnego lub
upadlosciotlego, lub sad oddalil wniosek o og[oszenie upadlo$ci w zwiqzku z brakiem srodk6w
wystarczaj+ych na pokrycie koszt6w postgpovania upadbsciow€go,
b/ Sciqgniecie wierzytelnosci zagraza qrystenqi dluznika, b€dqcego o6obq firyczn4 lub jego
rodzinie,
c./ zachodzi uzasadnic,ne przypuszczenie, 2e w posQpowaniu egzekucyinym nie uzFka sie kwoty
wyzszej nL koszty dochodzenia i egzekucji,
d/ postepowanie egzekucyjne okazalo sie bezskuteczne,
e/ umozenie wiezytelnosci lub udzielenie ulg jest uzasadnbne waznym interesem spolecznym lub
gospooarczym.

2. wierzytelnosci mog4 byd umarzane 16\ niel z uzedu w prrypadkach wymienionych w S 2 ust l
pkt 1, lit. c i lit. d ora2 w sytuacii, gdy nie mo2na ustali6 dtutnika lub jego mieFca pobytu albo
dluznik zmarl, nie pozostawiajAc spadkobiercdM{ lub 2adnego majqtku podlegaiqcego egzekucji na
podstawie odrQbnyci przepis6w lub nie mo2na ustalic jego nastepc6w prawnych

3. W przypadkach uzasadnionych ',Egledami spobcznymi, gospodarczymi ord mori'r/gscigmi
dfuznika - organ na wniosek dluznika moze odroczyC brmin zaptaty wierzytelnosci lub rozlozyd
sp+ate na raty.

4. Umorzenie wierzytelnosci lub udzielenie ulgi w jej spbcb, o kt6rej molva w S 2 ust l i ust 3 winno
byd poprzedzone pzeprcwadzeniem postepottania wyjasniaj4cego, ktore po5'voli ocenic
zdolnosc ptatnicza dtuznika ore wykaze przeslanki do umozenaa wierzyblnosci lub zastosowanaa
ulgr.

5. Umorzenie naletnosci pien&znei, za K6rq odpoliada solidamie wiecej niz jeden dfu2nik' moze
nasEpid, gdy okolicznorici uzasadniaiqce umorzenie zachodza co do wszystkich zobowiazanych

s3.

1. W przypadku wniosku o umorzeni€ odsetek za zvrioke - odsetkj liczy sie od dnia wymagalnosci do
dnia zaptaty nale2nosci gL6wnej.

2. W przypadku wnbsku o udzielenie innej ulgi w sptacaniu wierzytelnosci - odsetki za zwlokQ liczy
sie do dnia z{o2enia wniosku pzez dluznika.



3. Je2eli dlutnik nie dokona zaplaty odroczonej wierzytelnosci lub nie zaplacijakiejkolwiek z rat, na
K6re wierzytelnosc zostala rozlozona, naleznoSc staje sie natychmiast wymagalna w pelnej
wysokosci wraz 2 naliczeniem odsetek od pierwotnego terminu platnosci ipodlega windykacji
zgodnie z obovi/i+ujacymi peepisami.

1 .
2.

s4.
Do umazania lub udzielania ulg w splacie wierzytelnosci uprawnionyjest W6jt Gminy
Przez wartosd wierzytelnosci rozumie sie naleznosC g$6wnA wraz z odsetkami i innymi
naleznosciami ubocznymi.

3. Wniosek dluznika moze dotyczyd wyodrebnionej czQscj wierzytelnosci. Decyzja W6ita Gminy mo2e
dotyczyC kazdego tytdu wierzytelnosci odrQbnie.

4. Wojt mo2e uchylic decyzje lub umowe o umotzeniu, odroczeniu terminu zaplaty lub mzl'o2eniu na
raty wierzytelnosci, jezeli wystqpi4 dowody wskazujAce, i2 okoliczno6ci istohe clla sprawy na
podstawie, kt6rych naleznosd umorzono, odroczono termin platnoSci lub rozbzono na raty okazaly
sie nieprawdziwe.

s5 .

1 Umozenie wierzytelnosci, a takze udziehnie ulg w ich sptacaniu nastepuje, z zastzezeniem ust 2,
w odniesieniu do:
a) wierzytelnosci o charaKetze administracyinym - w drcdze decyzji administracyjnej,
b) wierzytelnosci wynikajacych ze stosunk6w cyl/ilnoprawnych - w dlodze umowy

2. W sytuacjach okreslonych w S 2 ust. 1 lit a) oraz w sytuacji, gdy nie motna ustalic dlu2nika lub jego
miejsca pobytu albo dluznik zmarl, nie pozostawiaiec spadkobierc6w lub 2adnego majqtku
podlegajacego egzekucji na podsbwie odrebnych pzepis6rv lub nie mo2na ustali6 jego nastepc6w
prawnych, umorzenie wiezytelnoSci o cha€kterze administEcyinym, jak i wierzytelnosci
wynikajqcych ze stosunk6w clwilnoprawnych, moze nastaioic w diodze jednostronnego
oswiadeenia u/oli, sktadanego w celu dokonania odpisu w ksi€gach rachunkowych

3. Przygolowanie projektu decyzji, umolvy lub jednostronnego o6wiadczenia woli w sprawie umarzania
wiezytelnosci lub udzielania ulg w sptacaniu wierzytelncici nah:y do komPtencji poszczeg6lnych
pracownik6w merytorycznych oraz kierownikov., jednostek organizacyinych Gminy

56 .

l-Jdzielanie ulg w iomie umarzania, odraczania i rozkiadania na
nastQpuje zgodnie z pzepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004
dotyczqcych pomocy publicznej (Dz. U Nr'123 poz. 1291).

raty
r . o

W6jt Gminy pzedstawia Radzie Gminy
umozonych wierzytelnosci i udzielonych
wnioskach.

na wniosek przedsiebiorcy
postepowaniu w sprawach

s7 .

w okresach p6lrocznych sprawozdanie clotyczace zalcesu
ulg oraz podaje aniormaqq o negatyvnie rozpatzonych

s8.
Traci moc Uchwala Rady Gminy Starcza Nr 79r(1112000 z dnia 30 sierpnia 2000 roku w sprawie zasad
i trybu umarzania wierzytelno6ci gminnych jednostek organizacyjnych z Mufu nalezno6ci pienieznych,
do kt6rych nie stosuje sie przeFis6{v ustawy Ordynacja podad(ora, udzielania innych ulg w sptacaniu
tych nalezno6ci oraz wskezania organow do tego uprawnionych.

se.
Wykonanie uchwaly powierza sie Wojtowi Gminy.

s 10.

UchwEla wchodzi w zycie po uplwie 1,t dni od ogloszenia w Dziennaku
Sleskiego.

Uzedowym


