
Uchwała Nr LXXVI/2333/2006

Rady miasta stołecznego Warszawy

z dnia 13 czerwca 2006 roku

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty

spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja

podatkowa

Na podstawie  art.  43 ust.  2  ustawy z dnia  30 czerwca  2005 roku o  finansach  publicznych  

(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - Rada m.st. Warszawy uchwala, co następuje:

I. Postanowienia wstępne

§ 1

1. Uchwała reguluje szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty

spłaty należności  pieniężnych,  do których  nie stosuje się  przepisów ustawy – Ordynacja

podatkowa oraz określa organy do tego uprawnione.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) dłużniku - rozumie się przez to osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, 

w tym spółki prawa handlowego, nie posiadające osobowości prawnej,

2) wierzycielu - rozumie się przez to m.st. Warszawę  lub jego jednostki organizacyjne  

nie posiadające osobowości prawnej, 

3) komórce organizacyjnej  Urzędu m.st. Warszawy – rozumie się  przez to podstawową

komórkę  organizacyjną  Urzędu  m.st.  Warszawy,  określoną  w  tymczasowym

regulaminie organizacyjnym Urzędu m.st. Warszawy,

4) przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy 

o swobodzie działalności gospodarczej,

5) należności - rozumie się przez to należność główną, odsetki, inne należności uboczne,

do których  nie stosuje się  przepisów ustawy -  Ordynacja  podatkowa,  przypadające  

m.st. Warszawie lub jego jednostkom organizacyjnym, 

6) udzieleniu ulgi  – rozumie się  przez to umorzenie,  odroczenie lub rozłożenie na raty

spłaty należności. 

II. Zasady umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności 

§ 2

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

1) na  skutek  rozwiązania,  likwidacji  lub  upadłości  spółki  prawa  handlowego,  a  także

przedsiębiorstwa  prowadzonego  przez  innego  przedsiębiorcę,  majątek  dłużnika  nie

wystarcza na pokrycie należności,

2) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik będący osobą fizyczną zmarł nie pozostawiając

żadnego majątku, 

3) ściąganie należności zagraża egzystencji dłużnika będącego osobą fizyczną,

4) zachodzi  uzasadnione  przypuszczenie,  że  koszty procesowe i  egzekucyjne  związane



z dochodzeniem i egzekucją należności byłyby równe albo wyższe od kwoty należności

lub należność okazałaby się nieściągalna,

5) umorzenie  należności  jest  uzasadnione  ważnym  interesem  społecznym

lub gospodarczym.

2. Umorzenie może nastąpić  na wniosek dłużnika lub z urzędu, jeżeli podstawy umorzenia,

o których  mowa  w  ust.  1,  potwierdzone  są  dokumentami  dołączonymi  do  wniosku

lub znajdującymi się w posiadaniu wierzyciela.

3. Umorzenie  należności,  za  którą  odpowiada  solidarnie  więcej  niż  jeden  dłużnik,  może

nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich dłużników.

4. Jeżeli  umorzenie  obejmuje  część  należności,  wyznacza  się  termin  spłaty  pozostałej

do uregulowania  części  należności.  W  takim  przypadku  dłużnika  poucza  

się,  że niedotrzymanie terminu spłaty pozostałej części należności skutkuje odstąpieniem  

od umorzenia.

5. Od należności umorzonej nie pobiera się odsetek za okres od dnia następującego po dniu

złożenia wniosku do dnia zawarcia umowy lub wydania oświadczenia woli włącznie.

§ 3

1. Na wniosek dłużnika można odroczyć  spłatę  całości  lub części  należności  lub rozłożyć  

na raty spłatę  całości  lub części  należności,  jeżeli  przemawiają  za tym udokumentowane

trudności płatnicze dłużnika, a interes m.st. Warszawy nie stoi temu na przeszkodzie.

2. Od  należności,  której  spłatę  odroczono  lub  rozłożono  na  raty  nie  pobiera  się  odsetek  

za okres od dnia  następującego po dniu złożenia wniosku, do dnia upływu terminu spłaty

włącznie. 

3. Jeżeli dłużnik:

1) nie  spłaci  należności  w  odroczonym  terminie  –  należność  staje  się  natychmiast

wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego dnia wymagalności, 

2) nie spłaci którejkolwiek z rat – niespłacona należność staje się natychmiast wymagalna 

wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego dnia wymagalności.

III. Organy uprawnione do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty

należności 

§ 4

1. Do udzielania ulg uprawnieni są:

1) Prezydent  m.st.  Warszawy,  z  tym,  że  w  przypadku  należności,  której  wartość

przekracza  kwotę  500 000  zł  (słownie:  pięćset  tysięcy  złotych),  wymagana  jest

uprzednia zgody Rady m.st. Warszawy,

2) upoważnieni przez Prezydenta m.st. Warszawy:

a) Skarbnik m.st. Warszawy lub Zastępca Skarbnika m.st. Warszawy – w sprawach,

w których wartość należności przewyższa kwotę 20.000 zł (słownie: dwadzieścia

tysięcy złotych),

b) dyrektorzy jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy z zastrzeżeniem ust. 2, 

c) inne osoby na zasadach i w trybie określonych w § 6 ust. 3 w sprawach, w których

wartość należności nie przekracza kwoty 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy

złotych).



2. Dyrektor  jednostki  organizacyjnej  m.st.  Warszawy  może  udzielić  ulgi  w  granicach

pełnomocnictwa,  o  którym  mowa  w  art.  47  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) z tym, że wartość

należności nie może przekraczać 20 000 zł (słownie: dwudziestu tysięcy złotych).

3. Przez wartość należności rozumie się wartość należności głównej łącznie z odsetkami oraz

innymi należnościami ubocznymi.

IV. Tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności 

§ 5

1. Udzielenie ulg następuje:

1) w  odniesieniu  do  należności  o  charakterze  administracyjno-prawnym  –  w  drodze

jednostronnego oświadczenia woli wierzyciela,

2) w odniesieniu do należności wynikających ze stosunków cywilno-prawnych - w drodze

umowy stron  (wierzyciela  i  dłużnika),  z  tym,  że  w przypadkach,  o  których  mowa  

w §  2  ust.  1  pkt  1,  2  i  4,  a  wynikających  ze  stosunków cywilno-prawnych,  jeżeli

zawarcie  umowy  nie  jest  możliwe,  udzielenie  ulgi  może  nastąpić  w  drodze

jednostronnego oświadczenia woli wierzyciela.

2. Odmowa udzielenia ulgi następuje w drodze oświadczenia woli wierzyciela. 

§ 6

1. Wnioski o udzielenie ulg rozpatrują:

1) pracownicy  właściwych  merytorycznie  komórek  organizacyjnych  Urzędu  

m.st. Warszawy, jeśli o udzieleniu ulgi rozstrzyga Prezydent m.st. Warszawy,

2) pracownicy  jednostki  organizacyjnej  m.st.  Warszawy,  jeżeli  do  udzielenia  ulgi

umocowany jest dyrektor jednostki.

2. Projekt oświadczenia woli lub umowy, o których mowa w § 5, przedkłada się odpowiednio:

1) Prezydentowi m.st. Warszawy,

2) dyrektorowi jednostki organizacyjnej m.st. Warszawy. 

3. Przepisy określone w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 nie mają zastosowania, jeżeli Prezydent  

m.st.  Warszawy  umocuje  do  rozpatrywania  wniosków  i  udzielania  ulg  w  jego  imieniu

Skarbnika m. st. Warszawy, Zastępcę Skarbnika m.st. Warszawy lub inne osoby. 

§ 7

1. Udzielające ulg organy, o których mowa w § 4, zobowiązane są do sporządzania sprawozdań

o zakresie udzielonych ulg:

1) za okresy półroczne według stanu na dzień 30 czerwca, 

2) za okresy roczne według stanu na dzień 31 grudnia. 

2. Sprawozdania przekazywane są Skarbnikowi m.st. Warszawy w terminie 30 dni od końca

okresu sprawozdawczego.

3. Wzór sprawozdania określa załącznik do uchwały. 



V. Postanowienia końcowe

§ 8

W przypadku, gdy dłużnik jest przedsiębiorcą, niezależnie od zasad i trybu umarzania należności

i  udzielania  ulg  w  spłacaniu  należności  określonych  niniejszą  uchwałą,  stosuje  się  odrębne

przepisy.

§ 9

Wnioski o udzielenie ulg nierozpatrzone do dnia wejścia w życie uchwały podlegają rozpoznaniu

w trybie i na zasadach określonych niniejszą uchwałą.

§ 10

Traci moc uchwała Nr XIV/189/2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2003

roku  w  sprawie  szczegółowych  zasad  i  trybu  umarzania  wierzytelności  jednostek

organizacyjnych   m.st.  Warszawy  z  tytułu  należności  pieniężnych,  do  których  nie  stosuje  

się  przepisów  ustawy  –  Ordynacja  podatkowa  oraz  udzielania  innych  ulg  w  spłacaniu  tych

należności, a także organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 204, poz. 5230  

z późn. zm.). 

§ 11

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący

Rady m.st. Warszawy

Witold Kołodziejski  



Załącznik do uchwały

Nr LXXVI/2333/2006

          Rady m.st. Warszawy

          z dnia 13.06.2006 r.

Sprawozdanie

z dokonanych umorzeń, odroczeń lub rozłożeń na raty należności m. st. Warszawy z tytułu należności pieniężnych, do których

nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa za okres ..……………………………..

.......................................................................... 
Nazwa uprawnionego do udzielenia ulgi 

Lp. Tytuł wierzytelności

Umorzenie Odroczenie zapłaty Rozłożenie na raty

należność

główna

odsetki

inne należności

uboczne razem należność

główna 

odsetki

inne należności

uboczne razem należność

główna

odsetki

inne

należności

uboczne

razem

1. Wieczyste użytkowanie

gruntu

2. Dzierżawa lub najem

nieruchomości

3. Czynsz za lokal

mieszkalny (bądź

odszkodowanie za

bezumowne

zajmowanie lokalu)

4. Czynsz za lokal

użytkowy (bądź

odszkodowanie za

bezumowne

zajmowanie lokalu)

5. Inne *

a/ 

b/

c/

6. Razem

*  wpisać tytuł wierzytelności 

 Warszawa, dnia ............................................roku                                                                                                                                           ........................................................................
                                                                                                                                                                                                                               (Osoba sporządzająca sprawozdanie) 


