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UCHWAŁA Nr XXXVI/335/2006 
 

RADY  MIASTA  SANDOMIERZA  
 

z dnia 21 czerwca 2006 r. 
 

 
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania nale�no�ci  

z tytułu nale�no�ci pieni��nych, do których nie stosuje si� przepisów ustawy 
– Ordynacja podatkowa, oraz ustalania innych ulg  

w spłacaniu tych nale�no�ci. 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
pó�n. zm.) oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z pó�n. zm.)  
 
Rada Miasta Sandomierza uchwala, co nast�puje: 
 
      § 1. 
 

Uchwała okre�la szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania 
terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelno�ci jednostek 
organizacyjnych Miasta Sandomierza z tytułu nale�no�ci pieni��nych, do 
których nie stosuje si� przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 
podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z pó�n. zm.), zwanych dalej 
,,wierzytelno�ciami”, wobec osób fizycznych, osób prawnych, a tak�e jednostek 
organizacyjnych nie posiadaj�cych osobowo�ci prawnej, zwanych dalej 
,,dłu�nikami” oraz wskazuje organy do tego uprawnione. 
 
      § 2. 
 
1. Wierzytelno�� mo�e zosta� umorzona w cało�ci lub cz��ci, je�eli: 

a) w wyniku post�powania egzekucyjnego lub na podstawie innych 
okoliczno�ci lub dokumentów stwierdzono, �e dłu�nik nie posiada 
maj�tku, z którego mo�na dochodzi� nale�no�ci, 

b) wierzytelno�ci nie �ci�gni�to w toku zako�czonego post�powania 
likwidacyjnego lub upadło�ciowego, 

2. nie mo�na ustali� dłu�nika, 
d) dłu�nik zmarł nie pozostawiaj�c spadkobiercy lub nie pozostawiaj�c 
�adnego maj�tku lub zostawił ruchomo�ci nie podlegaj�ce 
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egzekwowaniu na podstawie odr�bnych przepisów albo pozostawił 
wył�cznie przedmioty codziennego u�ytku domowego, 

e) �ci�gni�cie wierzytelno�ci zagra�a wa�nym interesom dłu�nika,  
w szczególno�ci jego egzystencji lub egzystencji osób pozostaj�cych na 
jego utrzymaniu, 

f) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, �e w post�powaniu egzekucyjnym 
nie uzyska si� kwoty wy�szej od kosztów dochodzenia i egzekucji 
wierzytelno�ci lub post�powanie egzekucyjne okazało si� nieskuteczne. 

 
2. Wierzytelno�� mo�e by� równie� umorzona w cało�ci lub cz��ci mimo braku 
okoliczno�ci wymienionych w ust. 1, je�eli przeprowadzone post�powanie 
wyja�niaj�ce wyka�e, �e za umorzeniem przemawiaj� szczególne wzgl�dy 
gospodarcze lub społeczne. 
 
3. Umorzenie nale�no�ci z przyczyn, o których mowa w ust. 2, mo�e nast�pi� 
tylko wówczas, gdy odroczenie terminu zapłaty lub rozło�enie nale�no�ci na 
raty nie zapewnia spłaty tej nale�no�ci. 
 
4. Umorzenie nale�no�ci, za któr� odpowiada solidarnie wi�cej ni� jeden 
dłu�nik, mo�e nast�pi�, gdy okoliczno�ci uzasadniaj�ce umorzenie zachodz� co 
do wszystkich zobowi�zanych. 
 
5. Umorzenie nale�no�ci głównej poci�ga za sob� umorzenie nale�no�ci 
ubocznych. Je�eli umorzenie dotyczy cz��ci nale�no�ci głównej,  
w odpowiednim stosunku do tej nale�no�ci podlegaj� umorzeniu nale�no�ci 
uboczne. 
 
6. Je�eli umorzenie dotyczy tylko cz��ci nale�no�ci, nale�y okre�li� termin 
zapłaty pozostałej cz��ci nale�no�ci. Je�eli dłu�nik nie dotrzyma terminu 
zapłaty, umorzenie nale�no�ci mo�e by� cofni�te. 
 
7. Umorzenie w przypadkach okre�lonych w ust. 1 pkt a) i e) mo�e nast�pi� na 
wniosek dłu�nika, a w przypadkach okre�lonych w ust. 1 pkt a), b), c), d) i f), 
równie�  z urz�du. 

 
      § 3. 
 
1. Do umarzania wierzytelno�ci uprawniony jest Burmistrz Miasta 
Sandomierza. 
 
2. Burmistrz mo�e upowa�ni� kierownika jednostki organizacyjnej do 
umarzania wierzytelno�ci, je�eli warto�� kwoty umarzanej nie przekracza 300% 
minimalnego wynagrodzenia za prac�.  



 3 

3. Przez warto�� wierzytelno�ci, o której mowa w ust. 1, rozumie si� nale�no�� 
główn�. 
 
4. Organ wła�ciwy do umarzania wierzytelno�ci jest równie� uprawniony do 
umarzania odsetek oraz innych nale�no�ci ubocznych. 
 
      § 4.1 
 
1. W przypadkach uzasadnionych wzgl�dami społecznymi lub gospodarczymi, 
Burmistrz Miasta Sandomierza lub upowa�niony przez niego kierownik 
gminnej jednostki organizacyjnej po zasi�gni�ciu opinii Skarbnika Miasta 
Sandomierza, na wniosek dłu�nika mo�e odroczy� termin zapłaty cało�ci lub 
cz��ci wierzytelno�ci lub rozło�y� płatno�ci cało�ci lub cz��ci wierzytelno�ci na 
raty, bior�c pod uwag� mo�liwo�ci płatnicze oraz uzasadniony interes Miasta 
Sandomierza. 
2. Umorzenie wierzytelno�ci oraz udzielenie ulg, o których mowa w ust. 1 
nast�puje: 

a) w odniesieniu do wierzytelno�ci o charakterze administracyjno-
prawnym w drodze decyzji, 
 
b) w odniesieniu do wierzytelno�ci wynikaj�cych ze stosunków cywilno-
prawnych – na podstawie przepisów prawa cywilnego w drodze umowy, 
ugody lub jednostronnego o�wiadczenia woli skierowanego do osoby 
zobowi�zanej. 

 
3. W przypadkach okre�lonych w § 2 ust. 1 pkt c) i d)  umorzenie 
wierzytelno�ci o charakterze administracyjnym, jak i wierzytelno�ci 
wynikaj�cych ze stosunków cywilnoprawnych mo�e nast�pi� w drodze 
jednostronnego o�wiadczenia woli składanego w celu dokonania odpisu w 
ksi�gach rachunkowych. 

 
4. Od nale�no�ci, której termin zapłaty odroczono lub któr� rozło�ono na raty, 
nie pobiera si� odsetek za zwłok� za okres od wydania decyzji lub podpisania 
umowy do upływu terminu zapłaty okre�lonych w decyzji lub umowie. 
 
5. Je�eli dłu�nik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysoko�ci rat ustalonych  
w decyzji lub umowie, pozostała do spłaty nale�no�� staje si� natychmiast 
wymagalna wraz z nale�nymi odsetkami za zwłok� liczonymi od nast�pnego 
dnia po upływie terminu płatno�ci okre�lonego w decyzji ustalaj�cej nale�no�� 
lub zawartej umowie z której wynika nale�no��. 
 
6. Decyzja organu o umorzeniu lub udzieleniu ulg w spłacaniu nale�no�ci mo�e 
by� cofni�ta, a czynno�� cywilnoprawna uniewa�niona, je�eli wyjdzie na jaw, 
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�e dowody, na podstawie których nale�no�ci umorzono lub udzielono ulg w jej 
spłacaniu okazały si� fałszywe albo �e dłu�nik wprowadził ten organ w bł�d co 
do okoliczno�ci które stanowiły podstaw� wydania decyzji lub podj�cia 
czynno�ci cywilnoprawnej. 
 

§ 5. 
 
1. Burmistrz Miasta Sandomierza podaje do publicznej wiadomo�ci 
sprawozdanie dotycz�ce umorzonych wierzytelno�ci oraz ulg udzielonych 
według stanu na dzie� 31 grudnia ka�dego roku kalendarzowego w terminie 
okre�lonym w art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o finansach publicznych 
w sposób zwyczajowo przyj�ty (na tablicy ogłosze� Urz�du Miejskiego  
w Sandomierzu) oraz kopi� przekazuje Radzie Miasta. 
 
2. Wzór sprawozdania okre�la zał�cznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
      § 6. 
 
Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 
 

§ 7. 
 

Traci moc uchwała Nr III/33/2003 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 lutego 
2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania nale�no�ci z tytułu 
nale�no�ci pieni��nych, do których nie stosuje si� przepisów ustawy – 
Ordynacja podatkowa, oraz ustalania innych ulg w spłacaniu tych nale�no�ci. 
 

§ 8. 
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
�wi�tokrzyskiego i wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

Przewodnicz�cy  
Rady Miasta 

mgr Ryszard Lewandowski 


