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UCHWAŁA NR 251/XVIII/2016
RADY GMINY LESZNOWOLA
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Lesznowola
i jej jednostkom podległym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r.
poz. 446) oraz art. 59 ust. 1, ust 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.
z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty
należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym na rzecz Gminy Lesznowola oraz jej jednostek
podległych, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których powyższa ulga stanowić
będzie pomoc publiczną z tytułu należności pieniężnych zwanych dalej „należnościami” od osób fizycznych,
od osób prawnych, a także od jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych
dalej „dłużnikami”.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. należnościach pieniężnych - rozumie się przez to zaległe i bieżące należności pieniężne (należność
główna) przypadające od jednego dłużnika wraz z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia należności
(należności uboczne) według stanu na dzień umorzenia, odroczenia spłaty lub rozłożenia na raty, a jeżeli
należność główna została zapłacona - suma należności ubocznych,
2. dłużniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, która posiada zobowiązanie w stosunku do Gminy Lesznowola;
3. uldze - rozumie się przez to całkowite lub częściowe umorzenie, odraczanie terminu płatności bądź
rozkładanie należności na raty;
4. jednostkach podległych - rozumie się przez to jednostki budżetowe Gminy Lesznowola oraz inne
jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej;
5. ważny interes dłużnika - rozumie się przez to względy społeczne lub sytuacje majątkową i finansową
dłużnika, w których zapłata długu, bądź jego części mogłaby zagrozić egzystencji dłużnika lub osób będących
na jego utrzymaniu lub dalszemu funkcjonowaniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej
osobowości prawnej.
§ 3. Udzielenie ulg w formie umarzania, odraczania i rozkładania na raty na wniosek podmiotu
prowadzącego działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno - prawną następuje zgodnie z
przepisami ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
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§ 4. 1. Do udzielenia ulg w spłacie wierzytelności uprawniony jest Wójt Gminy.
2. Organ, o którym mowa w ust. 1, uprawiony jest również do umarzania, odraczania terminu płatności lub
rozkładania na raty, odsetek za opóźnienia oraz innych należności ubocznych.
§ 5. 1. Wierzytelność może być umorzona w całości lub części, jeżeli ustalone w toku postępowania
wyjaśniającego okoliczności wykażą, że:
1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający
egzekucji na podstawie odrębnych przepisów.
2) osoba prawna - podmiot został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych nie pozostawiając żadnego
majątku, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu mającym na celu przymusowe zaspokojenie
wierzytelności nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności,
4) egzekucja okazała się bezskuteczna,
5) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,
6) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.
2. Umorzenie wierzytelności w przypadku, gdy obok dłużnika są zobowiązane inne osoby może nastąpić
tylko wtedy, gdy warunki umorzenia określone w pkt 3, pkt 4 i pkt 6 zachodzą wobec wszystkich
zobowiązanych.
3. Umorzeniu z urzędu podlegają odsetki ustawowe, których kwota nie przekracza 8,00 zł.
4. Nie wysyła się wezwań dotyczących zaległości, których kwota nie przekracza kosztów wysyłki.
§ 6. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi oraz przy
uwzględnieniu przepisów ustawy powołanej w § 3, organ wymieniony w § 4 na pisemny i uzasadniony
wniosek dłużnika, biorąc jednakże pod uwagę aktualne i przyszłe możliwości płatnicze, sprawdzone na
podstawie przedłożonych sprawozdań o sytuacji ekonomiczno - finansowej lub zaświadczeniach o dochodach
osobistych (w szczególności rozliczenie PIT za rok poprzedzający dla osób fizycznych lub CIT dla osób
prawnych, w obu przypadkach wyciąg z rachunku bankowego, w wypadku spółek rachunek zysków i strat)
oraz uzasadniony interes kierowanego przez siebie podmiotu i całego budżetu Gminy może
a) umarzać w części, odraczać terminy zapłaty całości lub części wierzytelności albo rozłożyć płatność całości
lub części wierzytelności na raty,
b) umarzać, odraczać termin płatności lub rozkładać na raty spłatę odsetek w płatności należności oraz
umarzać, odraczać termin płatności lub rozkładać na raty spłatę innych należności ubocznych na zasadach
określonych w niniejszej uchwale.
2. Wójt Gminy wydaje postanowienie o natychmiastowej wymagalności wierzytelności wraz z odsetkami
ustawowymi, jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości wierzytelności, której termin
płatności odroczono albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat.
3. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 składany jest Wójta Gminy.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególności:
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres dłużnika;
2) kwotę zadłużenia w podziale na poszczególne składniki;
3) informacje o:
a) sytuacji majątkowej, źródłach i wysokości dochodów dłużnika oraz osób prowadzących z nim wspólne
gospodarstwo domowe i liczbie osób pozostających na jego utrzymaniu,
b) stanie finansowym dłużnika,
c) innych istniejących zobowiązaniach dłużnika;
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4) przyczyny ubiegania się o umorzenie, odroczenie terminu spłaty całości lub część należności lub rozłożenie
spłaty całości lub części należności na raty;
5) proponowane terminy i kwoty spłaty zadłużenia.
6. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 4, Wójt Gminy wzywa pisemnie
dłużnika do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
7. Jeżeli dłużnik nie uzupełni wniosku zgodnie z ust. 5 i 6 w określonym terminie, wniosek pozostawia się
bez rozpatrzenia, o czym dłużnik jest powiadomiony na piśmie.
§ 7. 1. Umorzenie należności lub odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie
spłaty całości lub części na raty następuje na podstawie umowy.
2. Umowa, na podstawie której następuje umorzenie należności lub odroczenie terminu spłaty całości lub
części należności na raty, powinna zawierać w szczególności:
1) oznaczenie stron;
2) przedmiot umowy;
3) termin realizacji umowy;
4) kwotę należności.
§ 8. 1. Udzielenie ulg w formie umarzania, odraczania i rozkładania na raty na wniosek podmiotu
prowadzącego działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną, następuje zgodnie
z przepisami ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
2. W przypadku, kiedy wnioskowana lub planowana do zastosowania dla dłużnika - ulga w spłacie
należności o charakterze cywilnoprawnym (tj. umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie płatności na
raty) stanowić będzie (lub może stanowić) dla niego pomoc publiczną, w rozumieniu w/w przepisów,
dopuszcza się - w ramach niniejszej uchwały - udzielenie jedynie pomocy „de minimis” i tylko pod warunkiem,
że dłużnik jest przedsiębiorcą czynnym, tj. nie postawionym w stan likwidacji lub upadłości oraz spełnia on co
najmniej – określone przepisami prawa – warunki formalne do uzyskania takiej pomocy.
§ 9. Wójt Gminy może wyrazić zgodę na nie dochodzenie należności z tytułu umów cywilnoprawnych oraz
należności z tytułu kosztów sadowych i egzekucyjnych jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że
w postępowaniu mającym na celu przymusowe zaspokojenie wierzytelności nie uzyska się kwoty wyższej od
kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności. W takiej sytuacji umorzenie należności następuje w drodze
jednostronnego oświadczenia woli, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.
§ 10. Traci moc uchwała Nr 562/XLII/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy
Lesznowola oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja
podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz. Urzęd. Woj. Maz. Nr 69 poz. 2295)
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola:
Bożenna Maria Korlak

