UCHWAŁA Nr XXIX/265/18
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 16 marca 2018 roku
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, a których wierzycielem jest
Gmina Pyzdry lub jej jednostki organizacyjne.
Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania terminu spłaty oraz
rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny zwanych
"należnościami" przypadających Gminie Pyzdry lub jej jednostkom budżetowym, samorządowym
zakładom budżetowym i samorządowym instytucjom kultury, wobec osób fizycznych, osób
prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej zwanych dalej
„dłużnikami”.
§ 2. 1. Umorzenie należności pieniężnych, za które odpowiada więcej niż jeden dłużnik, może
nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.
2. Należność pieniężna może zostać umorzona, odroczona bądź rozłożona na raty jeżeli
okoliczności uzasadniające zastosowanie umorzenia, odroczenia bądź rozłożenia na raty zostaną
potwierdzone dokumentami przedłożonymi przez wnioskodawcę lub znajdującymi się w posiadaniu
Urzędu Miejskiego w Pyzdrach lub jednostek organizacyjnych gminy Pyzdry.
3. Umorzenie należności pieniężnych z urzędu może nastąpić w przypadku zgonu dłużnika, który
nie pozostawił majątku.
4. Umorzenie należności pieniężnych obejmuje również odsetki za zwłokę oraz inne należności
uboczne.
§ 3. 1. Odroczenie płatności lub rozłożenie na raty może nastąpić gdy jej zastosowanie rokuje
zapłatę należności pieniężnych w całości lub części.
2. Od należności pieniężnych, które zostały odroczone lub rozłożone na raty nie pobiera się
odsetek za zwłokę za okres od dnia złożenia wniosku do dnia upływu terminu spłaty.
§ 4. Po wniesieniu przez dłużnika pisemnego wniosku, a także w przypadku skorzystania
z możliwości udzielenia ulg z inicjatywy wierzyciela, organ lub osoba upoważniona do ich
udzielenia przeprowadza postępowanie wyjaśniające mające na celu ustalenie tego, czy zachodzą
przesłanki uzasadniające zastosowanie umorzenia, rozłożenia na raty bądź odroczenia.
§ 5. Udzielenie ulg następuje:
1) z urzędu – w formie jednostronnego oświadczenia organu lub osoby upoważnionej
złożonego w formie pisemnej,
2) na wniosek dłużnika – w formie pisemnego porozumienia z wierzycielem.
§ 6. 1. W przypadkach, w których dłużnik jest podmiotem prowadzącym działalność
gospodarczą, a wnioskowana ulga spełnia przesłanki określone w art. 107 ust. 1 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii europejskiej udzielenie jej następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18/ grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis (Dz.U. UE L352 z 24.12.2013).
2. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia:

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie, jaki otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch
poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym
okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz
b) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 w sprawie
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U.
z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).
§ 7. Do umarzania należności pieniężnych uprawnieni są:
1) Burmistrz Pyzdr - w zakresie należności przypadających Gminie Pyzdry lub Urzędowi
Miejskiemu w Pyzdrach, z zastrzeżeniem ust.2,
2) Kierownicy jednostek organizacyjnych – w zakresie należności przypadającym tym
jednostkom, jeżeli należność ta nie przekracza kwoty 1.000,00 zł.
§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.
§ 9. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/226/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 17 marca
2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, a których wierzycielem jest
Gmina Pyzdry i jej jednostki podległe i Uchwała Nr XXVIII/251/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z
dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, a których
wierzycielem jest Gmina Pyzdry i jej jednostki organizacyjne.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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