
Uchwała Nr XVI/136/2004 

Rady  Miejskiej  w Karczewie 

z dnia  27 kwietnia 2004 roku 

 

 

w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek                     

                    organizacyjnych Gminy Karczew z tytułu należności pieniężnych, do   

                    których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa          

                    oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności. 

 

 

Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.), Rada Miejska w Karczewie 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania 

na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Karczew tytułu należności 

pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), zwanych dalej 

„wierzytelnościami”, od osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek 

organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”. 

 

§ 2 

 

1. Wierzytelność może zostać umorzona w całości lub w części, jeżeli: 

1) w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na podstawie innych okoliczności    

     albo dokumentów stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku, z którego można    

     dochodzić należności; 

2) w wyniku egzekucji dłużnik lub osoby pozostające na jego utrzymaniu byłyby 

pozbawione niezbędnych środków utrzymania; 

3) dłużnik zmarł nie pozostawiając majątku, z którego można dochodzić 

należności; 

4) wydatki egzekucyjne będą wyższe od kwoty należności; 

5) przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykaże, że za umorzeniem 

przemawiają szczególne względy gospodarcze lub społeczne; 

6) wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania 

likwidacyjnego lub upadłościowego 

2. Umorzenie, w przypadku określonym w ust. 1 pkt 2 może nastąpić wyłącznie na 

wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5, 6 - również 

z urzędu. 

3. Umorzenie wierzytelności, za które odpowiada solidarnie kilku dłużników może 

nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich 

dłużników. 

4. Jeżeli umorzenie dotyczy tylko części wierzytelności, należy równocześnie 

określić termin zapłaty pozostałej do uregulowania wierzytelności. Umorzenie 

może nastąpić po wpłaceniu przez dłużnika zadeklarowanej kwoty. 

 



                                                                       § 3 

 

1.  W przypadku przyczyn gospodarczo lub społecznie uzasadnionych, zasługujących    

     na uwzględnienie, na wniosek dłużnika, można odroczyć termin zapłaty całości lub    

     części wierzytelności lub rozłożyć na raty płatność całości lub części    

     wierzytelności, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony    

     interes Gminy Karczew. 

2. Od wierzytelności, w stosunku do której zastosowano ulgę w spłacie, nie pobiera    

     się odsetek za zwłokę za okres od udzielenia ulgi do dnia upływu ustalonych    

     terminów spłaty. 

3.  Jeżeli dłużnik nie spłaci którejkolwiek z rat w określonym terminie, wierzytelność    

     staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami od dnia     

     wymagalności. 

 

§ 4 

 

Umorzenie wierzytelności, o których mowa w § 2 ust. 1 oraz udzielenie ulg,                  

o których mowa w § 3 ust. 1 następuje w odniesieniu do wierzytelności wynikających 

ze stosunków cywilnoprawnych poprzez złożenie przez uprawnionego reprezentanta 

Gminy Karczew stosownego oświadczenia woli.  

 

§ 5 

 

Do umarzania wierzytelności i udzielania ulg, umarzania odsetek oraz innych 

należności ubocznych uprawniony jest Burmistrz  Karczewa. 

 

     § 6 

 

1. Wnioski o umorzenie wierzytelności lub o udzielenie ulgi w ich spłacie rozpatrują     

     merytorycznie naczelnicy wydziałów oraz kierownicy jednostek organizacyjnych,    

    przedkładając Burmistrzowi Karczewa odpowiedni wniosek wraz z uzasadnieniem      

    i niezbędną dokumentacją. 

2. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez Skarbnika Gminy Karczew. 

 

    § 7 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.  

 

    § 8 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Karczewie 

mgr inż. Waldemar Pawlik 

 


