UCHWAŁA Nr IIa13.l20|0
Rady Gminy StaryTarg
z dnia30 gr udnia2010r

rv sprarvieustaleniaszczególowychzasad umarzania,odraczanialub rozkładaniana
raty na|eżnoŚcipieniężnycho charakterze cyrvilnoprawnym,przypadających Gminie
lub jej jednostkompodlegĘm w przypadkach uzasadnionychważnym interesem
dłużnikalub interesempublicznym.
Na podstawieart. 18 ust.2 pkt 15 ustawyz dnia8 marca1990r.o samorządziegnrirrny'm
(jednolitytekst:Dz. IJ. z2OO1r' Nr l42' poz. 159l zpóżniejszymizmianami)oraz art.59
ustawyz dnia27 sierpnia2OO9r.o finansachpublicznych(Dz. U. Nr 157, poz 1240z
pozniejszymizmianami)- Rada Gminy Stary Targ uchwala,co llastęprrje:

$1

Gminie orazjej
1' NaleznoŚci pienięzneo charakterzecywilnoprawnymprzysługujące
jednostkompodlegtym,przypadająceod osób fizycznych,osob prawnychoraz
prawnejzwanych dalej
jednostekorganizacyjnychnie posiadającychosobowości
interesemdłuinika
waznym
',dłuinikami',mogąbyc w przypadkachuzasadnionych
lub interesemPublicznYm:
1) umarzanew całości,
f) umarzanew części,
3) odraczane,
4) rozkładanena raty.
głownąodsetkioraz
rozumiesię : naleznośc
pienięŻnych,,
f . Pod pojęciem,,nalezności
głównąwedługstanuna dzień
z naleznością
inne naleznościuboczne zw:rąZane
pkt
1)-a).
czynnościltymienionychrv $ 1
dokon}r,vania

$2

jezeli:
o ktorychmowa w paragrafie1, mogąbyć umarzanew całości,
1. Należności,
zadnegomajątkualbo pozostawita
nie pozostawiając
1) osoba ftzyczna_ zmarł,a,
przepisow,albo
mająteknie podlegającyegzekucjina podstawieodr.ębnyclr
pozostawiłaprzedmioty codziennegouzy'tkudomowego,ktorych łączna
nie przekraczakwoty 6.000zł;
wartość
- zostaławykreślorra
z właŚciwegorejestruosob prawnychprzy
prawna
f) osoba
a
jednoczesnymbraku majątku,z któregomoznaby egzekwowaćnaleznośc,
naleŻnoŚcinie przechodzi z mocy prawana osoby
z ty'tr-rłu
odpowiedziainośĆ
trzeciel
3) zaęhodziuzasadnioneprzypuszczenie,Żew postępowaniuegzekucyjnymnie
uzyska się kwoty wyŻszejod kosztow dochodzeniai egzekucji tej naleznoŚci
egzekucyjneokazałosię nieskuteczne;
lub postępowanie
prawnejuległaiikwidacji;
jednostka
osobowości
nieposiadająca
organizacyjna
4)
5) zachodzi waŻnyinteresdłuznikalub irrterespubliczny.

2' W przypadkugdy oprócz dtużnikagłównegodo spłatynaleŻności
zobowiązanesą
inne osoby nalezności,
tylko
o których mowa w $ 1 mogą zostacumorzonew całości
wtedy,gdy warunki umarzaniasą spełnione
wobec wszystkichzobowiązanych.

$3

1. Na wniosek dłuŻnika_ w przypadkachuzasadnionychwzględamispołecznynlilub
gospodarczymi,w szczególności
płatniczymidtuznikaoraz
mozliwościami
uzasadnionyminteresempublicznym:
1) nalezności
mogą byc umarzanew części,
2) mogązostaćodroczoneterminyspłatycałości
lub częścinalezności'
3) ptatnośÓcałościlub częścinaleznościmoŻezostacrozł.oŻona
na raty.
2 Termin odroczeniaspłatynależności
w ratachnie moze
lub terminspłatynalezności
byc dłuzszyniżl'36 miesięcy.

$4

Do należności
cywilnoprawnych powstałychw zwlązku z rea|izacjązadańz zakresu
administracjirządowej oraz innych zadanzleconych Gmirrie ustawami, ktorych wysokoścnie
przeWacza40.000złotychstosujesię przepisy$$ 1-3 niniejszejuchwały.

ss

Umorzenięlub udzielenieulg w spłacaniu
nalezności
moze byc cofnięte'jezeli :
l) dłużniknie dokonujeterminowychspłatbieżącejnalezności
, powstałejpo dacie
zastosowaniaumorzenia lub ulgi w spłacie,
2) wyjdzie na jaw, ze dowody,na podstawiektorych naleznośc
umorzonolub
udzielono ulgi w jej spłacaniuokazałysię fałszy.wealbo, zę dłuznikwprowadziłw
podstawęumorzenialub udzielaniaulg.
błąd,co do okoliczności,które stanorł,iły

s6

Wykonanieuchwałypowierza się Wójtowi Gminy Stary Targ, ktoryjest organem
uprawnionymdo umarzaniai udzięlaniaulg określonych
w $ 1 niniejszejuchwaływ formie
zarządzeniaWójta'

s7

Traci moc uchwałaNr XXXIII l 316 l 2006 z dnia 30.06'2006r.w sprawieLrstalenia
szczegołowychzasad i trybu umarzania,rozkładaniana raty oraz odraczaniatenrrinow
płatności
wierzytelności
pienięznych,do których nie stosujesię przepisow
z tytułunależności
ustawyz dnia 29 sierpnia 1991r. Ordynacjapodatkowa.
$8
Uchwaławchodzi w zycie po upływie14 dni od dnia ogłoszer-lia
w Dzienniku Urzędowym
Woj ewództwaPomorskiego.

