
UCHWAŁA Nr vI/34 /15
RĄDY MIASTA RAWA MAZoWIEC|(Ą

z dnia 22 krvietnia 2015 r.

w sprawie szczegółow"vch zaŚad i trybu umarzania wierzytelności przypadających
jednostkom organizacyjnym Miasta Rarva Mazo$'iecka i udzielania innych ulg oraz
wskazania organó$' do tego uprarvnionych.

Na podstawie ań' l8 ust' 2 pkt 15 ustawJ'z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r.. poz. 594, poz.645 i poz.1318, z 2014 r.poz.379 i po2.1072) otaz art.59 ust.1.
2 i 3 ].Lslańy Z dnia 27 sierpnia 2009 roku o firransach publicznych (Dz' U. z 2013 r' poz. 885'
por.938 ipo2.1616.22014 t.. po2.319, poz.91 1. poz.1 146, poz.1626 i poz.I8'71.22015 r.
poz'238) Rada Miasta Rawa Mazowiccka uchwala, co następuje:

$ 1. okrcśla się szczegółowe zasady, sposób i tryb unarzania, odraczania lub rozkładania
na mty wieŻyte]ności iednostek organizac)'jnych Mjasta Rawa Mazowiecka stanowiących
nalezności pieniężne majqce charakter cywilnoprawny ' do któryclr nie stosuje się przepisów ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 Ioku - ordynacja podalkowa ( DZ'U. Nr 137.poz.926 z póż'^jęjszymi
zmianami), zwanych dalej ',wierz).telnościan1i'.' wobec osób fizycznych' osób prawnych a także
jednostek orgalifac)'jrrych nie posiada.jących osoborł'ości prarł'nej.

$ 2. llekroć rł, uchwale j es1 mowa o:
1) wierzycielu rozumie się przef to Gminę Miasto Rawa Mazowiecka oraz.jej jednostki
organlfacyJne:
2) dłuŹniku - rozumie się pŻez to osobę fizycznq' osobę prawn4. .jednostkę organizac)jną nje
posiadającą osoborvości prawnej ;
3) należności pienięŹnej - rozunie się przez to wymagalną wierzyte]ność pieniężną przypadającą
jednostce samorfądll terytorialnego 1ubjednostce olganizacyjnej n]iasta' odjednego dłużnika
(naleŹność glówna)' \ł.raz z należnyni odsetkanli i kosztanri doclrodzenia należności (należności
ubocznc) wcd'ług stanu na dzień un'rorzenia bqdź udzielenia innych u]g. a w przypadku' jeŻeli
należność główna została zapłacona sumę odsetek i kosftóW ich dochodzenia'
4) uldze'rozumie się przez |o odroczenie lenninu płatności b4dŹ lozłożenie na rat-v,
5) przypadkrL rLzasadnionym Ważnym interesen] dłuinika - Iozumie sję przez to s)tuację
społecznq lub gospoclarczq dłużnika. w której zapłata długu bądźjego części mogłab'v
zagrozić egzystencji dhżnika lub osób będących najego utźymaniu,

s 3. l '  Należności picniężne mogą być na wniosek dłużnika w całości lub $ cZęści umarzane,
ich spłata n]oŹc być odroczona lub rozk'ładana na raty w przypadkach uzasadr anych WaŹnyn
intcrcsem dłużnika lub interesem publicznym.
2'UdZielenie ulg' o których mowa w us|.1 następuje w fonrie pisemnej:

a) pż'v umoŹeniu - \ł'drodzc oświadczcnia organu wskazanego w $ 10, w którym Zostanq
określone: k\Ą'ota umorzenia, tytuł zobowiązania omz udokumentowane przyczy]l) umorzenia.

b) przy zastosowaniu ulgi - w drodze umowy. w której zostanie okeślona kwota należności,
ilość i wysokość rat oraf te]min płatności rat' bądź wskMaDy telmiD' do którego odroczono zapłatę
należności i ewentualnie zabezpieczenie wykonania umowy.
]. odnrowa udzielenia ulgi następuje w |omie jednostronnego oświadcze]]ia woli złożonego
przez olgan lub osobę uprawniona rvymjenioną w Ą 10 uchwały.

t



$ 'l'1.Wniosek o udzielenie ulgi dłużnik składa wierzycielowi'
2.Wniosek o udzięlęnie ulgi pou'inien zawierać infonnację uzasadniające zaistnienie przesłanek'
o których mowa w Ą ] ust' i uchwały. a w szczególności opis aktualnej syuacji finansowej '
3'Do wniosku powinny zostać Załączone dokumenty potwierdzające okolicznoścl w nlm
wymienione.
4. W przypadku stwierdzenia. że przedstawione doktrmenty są niewystarczające do udzielenia
ulgi. organ lub osoba uprawniona wzywa dłuznika do ich uzupełnienia, okeślajqc temin, w
którym uzupełnienie powinno być dokonane.
5.Nieuzupełnienie wniosku przez dłuŻnika w wyznaczonym terminie, powoduje
pozostawienie go bez rozpatrzenia.

s 5' Umorzenie należności pieniężnych' za którc odpowiada więcej niżjeden dłużnik' moŻe
rrastqpić. w pl.zypadku gdy warunkj umorzęnia są spełnione wobec wszystkich dłużtikóW'

$ 6' J .Należność pieniężna staje się natychmiast wymagalDa wraz z odsętkami należnymi
od pięrwotnego terminu wynagalności do dnia zapłaty' w pŻypadku gdy zostanie usta]one' że:
1)dowody' na podstawie których organ lub osoba up@wniona udzieliła ulgi, okazały się fałszywe:
2) dłużnik wprowadził organ lub osobę uprawnionq rt'błąd, co do okoliczności
uzasadniających udzielenie ulgi;
3) dłużnik nie spłacił naieżności w odloczonym terninie.
2.W przypadku gdy dłużlrik nie spłacił którejkolwiek z rat, niespłacona należność staje się
natyc1miast \\,Tmaga1na lvmz z odsetkani należnymi od pierwotnego terminu wymagalności
do dnia zapłaty'

$ 7.1.Umorzenie należności pieniężnych możę nastąpić z ulzędujeżeli:
1) osoba fizyczna zmalła. nie pozostawiaiąc żadnego majątku, pozostawiła majątek Die
podlegajqcy egzekucj i na podstawie odrębnych przepisów lub pozostawiła przedmioty codziemego
uż}.tku domowęgo, których łączna \Ą,ańość nie przekacza kwoty 6 000zł.
2) osoba prawna - została wykeślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym
braku majątku' u którego można egzekwowaó należność, a odpowiedzia1ność z t}'tułu należności
nic przec\odzi ,, rrocl prana na .rsub1 trzecie.
3) zachodzi uzasadnione pŹyptlszczenie. że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyżsfej od kosztów dochodzenia i egzekucji tei należności lub postępowanie egzekucyjne okazało
sie nieskuteczne.
4) jednostka organizac!r'la nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji
5) zachodzi \Ą'ażny inteles dłużnika lub interes publiczny
2' Udzielenie ulgi' o któIej n]owa w ust.1 następuie w formie określonej w art'58 ust.2 i 3
ustary z dnia 27 stycznia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. r 2013 r, poz. 885 z
póŹnie.j szymi zmianami)'

$ 8. Umorzenie zobort'i4Zania co do należności głównej, powoduje wygaśnięcie
zobo\\.iązania co do naleiności ubocznycl] w całości lub w takiej części. w jakiej wygasło
zoborł,'iązanie co do należności głównej

$ 9. od należności' w których spłacie udzielono ulgi nie pobiera się odsetek za Zwłokę za
okes od daty udzielenia ulgi do upływu terminu zapłaly'



'l

$10. Do udzielania ulg uprawnieni są:
1) Burmistz Miasta Rawa Mazowiecka _ bez względu na wysokośó kwoty należności pieniężnych;
2)dyręktoĘy jednostek oĘanizaclnych Miasta Rawa Mazowiecka, jeżeli kwota należności
pienięznej ńe przekaazt 6.000 zł.

$ 1l. Udzielenie ulg w formie umorzenia, odroczenia i rozkładania na raty na wniosek
podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą , bez względu na fomę organizacyjno _
prawną następuje zgodnię z przepisani ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 rcku o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publiczrrej ( Dz. U' z 2007 Nr 59,poz.404 zpóźnie1s4ni
zmianami).

$ 12, Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka wraz z rocznym spmwozdaniem z wykona.nia
budżętu przedłoży Radzie Miasta informację o łącznej liczbie i kwocie udzielonych ulg na
podstawie ninięjszej uchwały w danym roku budżetow)'m.

s 13. wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

$ 14. Uchwała \łchodzi w zycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym województwa Łódfkiego.
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