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W sparvie: okreś|enia Zasad i Ę'bu umarzania. odraczania lub rozkładania na raty splaty
należności pienięŹlych stano*.iąc'vch dochód budżetu Gminy lłoił.a lub jej

.'ędnostęk organizacin1'clr. do któr.ych nie stosuje się przepisów usta\łY _
Ordynacja podatkorva.

Na podstawię a!t.18 ust.2 pkt.l5 i a '40 ust'1 ustart'y z dnia 8 marca 1990I o samorządzie
gminnym ( tekst jednoljq' z 2001r' Dz'U'Nr 142,poz'1591 z późnicjszymi zmianami ) oraz
ań. 43 ust'2 uslawy z dnia 30 czerwca 2005r' finansach public;lnych ( Dz,U'Nr 249. poz.
2104)uch$ala się, co następuje:

śl
l. Zasad}' i tryb unlarzania' odraczania terminu oraz rozkładania na raty spłaty nalężności
pieniężn,vch, do których nje stosuje się przepisów usta\\' - oldynacja podatkowa'
stano\\'iących dochód budżetu Gminy lłowa lub 'jej jednostek organizacyjnych. mają
zastosowaDie q'obec osób fizyczn.vc1,t' osób prawnycl]' a takie jednostęk organizacyjnych
niemających osobowości prawnej '

2. Uprarłnienia, o któIych mo\ł'a \'ust.l mogą być stosowane do na]ężności pienięznych'
których należność głórłna obliczona \\'ędług średniego kursu złotego \\.stosuŃll do euro
stano$'iącego podsta\ł,ę przeliczenia wańości zamórvień publicznych' ogłoszonego przez
Prezesa Rady Ministńw nie przekmcza l.000 euro z zast'zeżeniem ust' 4.
3. Uprarłnienie. o któr}'m mor.va \Y ust. 4 stosuje się do na]eżności pienięŹncj. której wańość
jest ró\Ą,na należności. o której mo$a $ ust. 4 pkt.a) i b)
4. Należność pieniężna zostaje umorzona w całości z urzędujeżeli:
a) dłuzrrik zmarł nie pozostarviajap spadkobierców'
b) nię została zaspokojona W zakończon)'m postępowa[iLl likwidac!ltym lub upadłościow}.nl'
5' Umorzcnie należności pięniężnych w całości lub w części może naslępowac na Wniosek
dłuznika. w przypadkach ufasadnionych waŹnym inte|escm dłuŻnika:
a) od osób fizycznyclr znajduj4c-vch się rv tludnej sytuacii finansorvei.
b) od osób prawnych. a także jednostck organizacyinych riernających osobowości prarrnej
gdy ściągnięcie należności zaglaża ęgzystencji dłużnika.
Umorzenie na|eżności w przedmiotowej sytuacji może następować t.Ylko wówczas, gdy
odroczenie terminu , lub rozłożenie należności na raty nic zape}vniają spłaty należności'
6' W pr4padku unoEenia należności głólvnej. o której mo\}a \ł. ust. 4 i 5 umorzeniu
podlegają odsetki za zrvłokę t. calości lub w takiej części. rv jakiej została unrorzona
za1egłość.
7. Umorzełie należności pieniężnej, za którą odpowiada so1idarnje rł,ięccj niż jeden dłużnik

'noŹe 
nastąpić, gdy okoliczności uzasadniającc umorzenie Zachodzą co do wsz'vstkich

fobo\\iązanych'
8' odroczcnic terminów spła|y oraz rozłożcoia na mty
części należności pieniężnych może nastaJić tylko
uzasadnionych ważnym intelesen dłużnika:

całości naleŹności pierriężnych lub
na wniosek dłużnika w przypadkach

a) od osób fizycznych znajdujących się rt'trudnej s}'tuacji finansorve',
b) od osób prawnych' a tatżejednostek organizac}łnych niemających osoborłości prawnej
gd-v ściągnięcie na|eżlości Zagraża egz}'stcncji dlużnika.



9' Za trudną sytuację finansową dłużnika, o której mo\\a w ust. 5 pkt a) i ust. 8 pkt a) u\'aza
się dochód na jedną osobę \,v lodzinie obliczony według kr1terium dochodou''ego
w1nikającego z ustaw1 o pomoc1 .po|ecznej'
W celu udorvodnienia tludnej sytuacji linansowej dłużnik ubiegającr' się o ulgi, o których
mowa w ust' 5 i 8 dołącza do wniosku zaświadczenia o osiągnięt'vch dochodach u.szystkich
domortrrików prorvadzących wspó1nie gospodarstwo domolł,e.
10. od należności pieniężn}'ch, których temin spłaty odroczo11o lub spłatę należności
lozłożono na laty nie pobiela się odsetęk za z\ł'łokę za okes od dnia złożenia rł'niosku przez
dłrrżnika do dnia upły\Ąu no\€go tenninu spłaty.
11. Jeże]i dfużnik nie dokonał spłaty w teminie lub lv pełnej rt'ysokości odroczonej
należności pieniężnej W.az z odsetkami za z$lokę lub nie zapłacił któIejkolu'iek z rat. na
.iakie została rozłoŹona należność pieniężna wraz z odsetkani za zw1okę. pozostała do spłaty
należność staje się wymagalna wraz z należnymi odsetkami Za zrvłokę, rv t}'m ló\ł,nież z
odsetkami, o któq'ch mowa w ust' 10
12' Do umarzania. odlaczania lub rozkładania na raty spłaty naleŹności pienięŹnych
stanowiących dochód budietu gminy, uprawniony jest BumistŹ lłowei. w drodze
zaźaśzenia.
13' Do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spła|y należności pieniężnych
stanowiących dochód jednostek olganizacyjnych gmin1' upoważ,ieni są kierownicy tych
jednostek, w drodze zatządzelia, po uprzednim lLzyskaniu pozytvuJnei opilii Bunnistźa
Iłowej.

s2
Wykonanie uchrvały pou.ierza się Burmistrzowi lło$'ej'

s3
Traci moc uchwała Nr 72l3/IX/99 Rady Gminy i Miasta W iłowej z dnia 15 listopada 1999r.
w sprawie określenia zasad i tlybu unarzania u,ieŹytelności jednostek organizacinych
Gminy i Miasta Iłowa z t}'tułu na1eżności pięniężD}ch' do których nie stostl'je się przepisów
ustawy _ ordynacja podatkowa' olaz udzielania innvch ulg w spłacaniu tych należności'

s4
Uchrt.ała rłchodzi u'iycie po upłyrvie 1.ł dni od dnia ogłoszenia rt,Dzięrutiku Urzędowym
Województrt'a Lubuskiego'
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