
Uchwała nr LVII/1185/06 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 27 marca 2006r. 

 
w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności przypadających 
miastu Katowice oraz jednostkom organizacyjnym miasta Katowice z tytułu 
należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja 
podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania 
organów do tego uprawnionych. 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 43 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104). 
 
 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

  
 
§ 1.1. Określić zasady i tryb umarzania wierzytelności przypadających miastu 

Katowice oraz jednostkom organizacyjnym miasta Katowice z tytułu należności 
pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja 
podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności. 

2. Przez „wierzytelność” należy rozumieć sumę należności: 
a) głównej, 
b) odsetek od należności głównej, 
c) ubocznych (koszty postępowania sądowego i inne). 

 

§ 2. Ustalić, że do umarzania, rozkładania na raty, odraczania terminów płatności 
należności pieniężnych uprawnieni są: 
 

1) odnośnie wierzytelności o charakterze cywilnoprawnym należnych od 
jednego dłużnika rocznie: 
a) Prezydent Miasta Katowice, gdy wierzytelności przekraczają kwotę 

20.000 zł, w przypadku wierzytelności przekraczających kwotę 
100.000 zł po uzyskaniu zgody Rady Miasta Katowice, 

 
b) resortowi Wiceprezydenci Miasta Katowice w zakresie: 

− wierzytelności przysługujących nadzorowanym przez nich 
jednostkom organizacyjnym miasta, których wartość wynosi od 
10.000 do 20.000 zł,  

− wierzytelności przysługujących nadzorowanym komórkom 
organizacyjnym Urzędu Miasta Katowice, gdy nie przekraczają 
kwoty 20.000 zł, 

c) Sekretarz Miasta Katowice w zakresie: 
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− wierzytelności przysługujących nadzorowanym przez niego 
jednostkom organizacyjnym miasta, których wartość wynosi od 
10.000 zł do 20.000 zł, 

− wierzytelności przysługujących nadzorowanym komórkom 
organizacyjnym Urzędu Miasta Katowice, gdy nie przekraczają 
kwoty 20.000 zł, 

−  wierzytelności przysługujących komórkom organizacyjnym 
nadzorowanym przez Prezydenta Miasta Katowice, gdy nie 
przekraczają kwoty 20.000 zł. 

d) dyrektorzy jednostek organizacyjnych miasta, gdy wierzytelności nie 
przekraczają 10.000 zł. 

 

2) odnośnie wierzytelności o charakterze administracyjno – prawnym 
należnych od jednego dłużnika rocznie: 
a) Prezydent Miasta Katowice w zakresie wierzytelności: 

− Urzędu Miasta Katowice – bez względu na kwotę, 
− jednostek organizacyjnych miasta, gdy przekraczają 20.000 zł, 

w przypadku wierzytelności przekraczających kwotę 100.000 zł 
po uzyskaniu zgody Rady Miasta Katowice, 

b) dyrektorzy jednostek organizacyjnych miasta do 20.000 zł włącznie, 

chyba, że odrębne przepisy określają inny tryb i zasady postępowania. 
 

§ 3.1. Uchwała ma zastosowanie do umarzania wierzytelności oraz udzielania innych 
ulg w zakresie należności pieniężnych przysługującym następującym 
jednostkom organizacyjnym miasta Katowice: 
 

a) miejskim jednostkom budżetowym w części dotyczącej dochodów 
budżetu miasta, a w przypadku gdy jednostka budżetowa dysponuje 
rachunkiem dochodów własnych również dochodów własnych, 

b) miejskim zakładom budżetowym, 
c) gospodarstwom pomocniczym miejskich jednostek budżetowych,  
d) Miejskiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

i Powiatowemu Funduszowi Gospodarki Zasobem Geodezyjnym 
i Kartograficznym. 

2. Podmioty wskazane w ust. 1 są w rozumieniu niniejszej uchwały 
„wierzycielami”, w imieniu, których działają osoby wymienione w § 2 
uchwały. 

  
§ 4.1. Wierzytelność może zostać umorzona w całości lub w części, jeżeli uzasadnione 

jest to ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym w szczególności 
gdy wystąpi jedna z następujących przesłanek: 
  
1)  dłużnik – osoba prawna został wykreślony z właściwego rejestru osób 

prawnych a wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego 
postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego, 
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2) wierzytelności przypadających od dłużnika – osoby prawnej nie ściągnięto 
w toku zakończonego postępowania upadłościowego z możliwością 
zawarcia układu, postępowania naprawczego lub układowego, 

  
3) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości lub umorzył postępowanie 

upadłościowe ze względu na to, że majątek dłużnika nie wystarcza nawet 
na zaspokojenie kosztów postępowania,  

 

4) dłużnik - osoba fizyczna – zmarł,  

5) nie można ustalić dłużnika, 

6) postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne lub zachodzi 
uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie 
uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej 
wierzytelności, 

 

7) ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika, 
a w szczególności jego egzystencji, 

 

8) należność główna z jednego tytułu wierzytelności jest mniejsza lub równa 
trzykrotności kwoty najniższego wpisu sądowego od pozwu. 

  
2. Umorzenie w przypadkach określonych: 

1) w ust. 1 pkt  1, 2, 3, 4, 5, 6, 8  może nastąpić z urzędu, 
2) w ust. 1 pkt  2 i 7  na wniosek dłużnika. 

  
3. Umorzenie należności pieniężnej, za którą odpowiada solidarnie więcej niż 

jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie 
zachodzą co do wszystkich zobowiązanych. 

  

4. Należność z tytułu odszkodowania za zagarnięcie mienia społecznego nie 
może być umorzona przed upływem 10 lat od daty popełnienia tego 
przestępstwa, chyba że zachodzą okoliczności określone w § 4 ust.1 pkt 4. 

  
5. Należność z tytułu odpowiedzialności za niedobór mienia nie może być 

umorzona z przyczyny wskazanej w § 4 ust. 1 pkt 5. 
 

§ 5.1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem 
publicznym może nastąpić na wniosek dłużnika odroczenie terminu zapłaty lub 
rozłożenie na raty płatności całości lub części należności głównej, należnych 
odsetek lub należności ubocznych, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze 
dłużnika oraz interes jednostki organizacyjnej udzielającej ulgę.  

 

2. Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż  6 miesięcy. 

3. Okres spłaty należności  rozłożonej  na raty nie może być dłuższy niż: 
1) 36 miesięcy 

– gdy organem uprawnionym jest Dyrektor jednostki organizacyjnej,  
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– gdy organem uprawnionym jest Wiceprezydent Miasta Katowice lub 
Sekretarz Miasta Katowice, a wierzytelność przysługująca 
nadzorowanym komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta Katowice 
nie przekracza 10.000 zł, 

2) 48 miesięcy 
– gdy organem uprawnionym jest Prezydent Miasta Katowice, 
– gdy organem  uprawnionym jest Wiceprezydent Miasta Katowice lub 

Sekretarz Miasta Katowice, a wartość wierzytelności wynosi od 
10.000 zł do 20.000 zł. 

4. Od należności pieniężnej, której termin płatności odroczono lub którą 
rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od wydania 
decyzji (zawarcia umowy, porozumienia) do upływu terminu zapłaty. 

5. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości ustalonych rat, 
pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz 
z należnymi, ustawowymi odsetkami za zwłokę obliczonymi od pierwotnych 
terminów płatności. Przez spełnienie terminu spłaty uważa się datę 
faktycznego wpływu należności na konto wierzycieli. 

 
§ 6. Umorzenie wierzytelności oraz udzielenie ulg, o których mowa w § 5 ust. 1 

następuje przez osoby wymienione w § 2: 
1) w odniesieniu do wierzytelności o charakterze administracyjno-prawnym 

na podstawie decyzji administracyjnej, 
2) w odniesieniu do wierzytelności cywilnoprawnych – na podstawie 

przepisów prawa cywilnego (np. porozumienia, umowy lub 
jednostronnego oświadczenia woli – „oświadczenia wierzyciela”) . 

  
§ 7. Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do przedkładania raz w roku 

informacji o wielkości dokonanych umorzeń  oraz udzielonych innych ulg.  
 

§ 8. Do umorzenia lub udzielenia ulg, o których mowa w § 5 ust.1 w odniesieniu do 
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na formę 
organizacyjno- prawną oraz sposób finansowania, mają zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej ( Dz. U. Nr 123, poz. 1291). 

 
 

§ 9. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 
 
 
§ 10. Traci moc uchwała Nr XXX/614/04 Rady Miasta Katowice z dnia 27 września 

2004r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek 
organizacyjnych miasta Katowice z tytułu należności pieniężnych, do których 
nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg 
w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych 
oraz uchwała Nr XXXVI/755/05 Rady Miasta Katowice z dnia 31 stycznia 
2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu umarzania 
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wierzytelności jednostek organizacyjnych miasta Katowice z tytułu należności 
pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja 
podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania 
organów do tego uprawnionych. 

  
§ 11. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego. 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajter 
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UZASADNIENIE 
 
 
Kompetencje określone niniejszym projektem uchwały wynikają z art. 43 ustawy o finansach 
publicznych i dotyczą określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności 
przypadających miastu Katowice oraz jednostkom organizacyjnym miasta Katowice z tytułu 
należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa 
oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego 
uprawnionych. 
 
Przedłożony projekt w stosunku do uregulowań dotychczas obowiązujących (wynikających 
z uchwały Nr XXX/614/04 Rady Miasta Katowice z dnia 27 września 2004r. zmienionej uchwałą 
Nr XXXVI/755/05 Rady Miasta Katowice z dnia 31 stycznia 2005r.) wprowadza następujące zmiany: 
 
− przekazano Sekretarzowi Miasta uprawnienia do umarzania lub udzielania innych ulg 
odnośnie wierzytelności o charakterze cywilnoprawnym przysługujących nadzorowanym 
przez niego jednostkom organizacyjnym miasta oraz komórkom organizacyjnym Urzędu 
Miasta zgodnie z obowiązującym zarządzeniem wewnętrznym w sprawie podziału pomiędzy 
Prezydenta Miasta Katowice, Wiceprezydentów Miasta Katowice, Skarbnika Miasta  
i Sekretarza Miasta kompetencji w zakresie sprawowania nadzoru nad działalnością komórek 
organizacyjnych Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych miasta, 
 
− włączono do podmiotów, które w rozumieniu niniejszej uchwały są „wierzycielami” – 
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 
 
− zwiększono graniczny okres rozłożenia na raty płatności z 18 miesięcy do 36 miesięcy gdy 
decyzję podejmuje Dyrektor jednostki lub gdy organem uprawnionym jest Wiceprezydent 
Miasta lub Sekretarz Miasta, a wierzytelność przysługująca nadzorowanym komórkom 
organizacyjnym Urzędu Miasta nie przekracza 10.000 zł oraz z 36 miesięcy do 48 miesięcy 
gdy organem uprawnionym jest Wiceprezydent Miasta lub Sekretarz Miasta, a wartość 
wierzytelności wynosi od 10.000 zł do 20.000 zł lub gdy organem uprawnionym jest 
Prezydent Miasta. Mając na względzie odzyskanie należności przysługujących miastu oraz 
sytuację finansową dłużników zaistniała potrzeba zwiększenia ilości rat. 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajter 
 
 
 
 


