
UCHWAŁA NR LXII/1161/06
Rady Miasta Szczecin

z dnia 25 września 2006 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy 
Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których 
nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie 
tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., 
Nr 249, poz. 2104, zm. Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1420); Rada Miasta Szczecin uchwala, co 
następuje:

§ 1. W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr LVIII/1078/06 Rady Miasta Szczecina z dnia
26 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Miasto 
Szczecin i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje 
się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, 
a także wskazania organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 90 
z dnia 11 sierpnia  2006 r., poz. 1678), wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 9 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) rozłożyć na raty płatność wynikającą z istniejącej wierzytelności, jednak nie więcej niż na 
42 miesięczne raty,

2) w § 10 wprowadza się pkt 4 w brzmieniu:
„4) w przypadku udzielania pomocy, o której mowa w § 13 ust.3.”

3) § 11 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Płatność może być odroczona maksymalnie na 3 miesiące, z zastrzeżeniem § 13 ust. 3.”

4) § 13 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku wniosków, które zostaną złożone do dnia 30 kwietnia 2007 r., dopuszcza się 
możliwość dokonywania umorzeń wierzytelności powstałych do dnia 31 sierpnia 2006 r., bez 
zachowania wskazanych warunków § 6, w poniższych wypadkach, z zastrzeżeniem ust. 2:
1) 30 % kwoty zadłużenia netto (zaległość główna i odsetki) – pod warunkiem wpłaty 

obejmującej 5 % wartości zadłużenia oraz spłaty pozostałej należności w 42 miesięcznych 
ratach,

2) 40 % kwoty zadłużenia netto (zaległość główna i odsetki) – pod warunkiem wpłaty 
obejmującej 10 % kwoty zadłużenia oraz spłaty pozostałych należności w 36 
miesięcznych ratach,

3) 50 % kwoty zadłużenia netto (zaległość główna i odsetki) – pod warunkiem wpłaty 
obejmującej 20 % kwoty zadłużenia oraz spłaty pozostałych należności w 30 
miesięcznych ratach,

4) 60 % kwoty zadłużenia netto (zaległość główna i odsetki) – pod warunkiem wpłaty 
obejmującej 25 % kwoty zadłużenia oraz spłaty pozostałych należności w 24 
miesięcznych ratach,

5) 65 % kwoty zadłużenia netto (zaległość główna i odsetki) – pod warunkiem wpłaty 
obejmującej 30 % kwoty zadłużenia oraz spłaty pozostałych należności w 12 
miesięcznych ratach,

6) 70 % kwoty zadłużenia netto (zaległość główna i odsetki) – pod warunkiem wpłaty 
należności obejmującej pozostałą część zadłużenia.”



2. Wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin powstałe do dnia 31 
sierpnia 2006 r. z tytułu używania lokali przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność 
na rzecz emerytów, rencistów i inwalidów – mogą zostać umorzone w wysokości 80 % na 
wniosek tych podmiotów (złożenie wniosku), pod warunkiem zawieszającym dokonania wpłaty 
do dnia 30 kwietnia 2007 r. pozostałej kwoty należności.

3. Jeżeli w dacie udzielania pomocy, o której mowa w ust.1, dłużnik zobowiązany jest wnosić 
odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu określone na poziomie 200 % ostatniego 
wymiaru czynszu – 45 % płatności z tego tytułu można odroczyć do momentu spłaty ostatniej 
raty. Kwota odroczonej płatności podlega umorzeniu wraz z pozostałą umarzaną kwotą (po 
spłacie ostatniej raty). 

4. W przypadku podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 1 i 3, przepis § 9 ust. 2 stosuje
się odpowiednio.

§ 2. W Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/1078/06 Rady Miasta Szczecin z dnia
26 czerwca 2006r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„z inicjatywy Prezydenta Miasta lub Dyrektora zakładu w przypadkach określonych w § 8 
ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9,”

2) W § 4 ust. 2 zmienia się kwotę z „10.000zł /dziesięć tysięcy złotych” na kwotę „20.000 
/dwadzieścia tysięcy złotych/”.

3) W § 4 ust. 3 zmienia się kwotę z „10.000zł /dziesięć tysięcy złotych” na kwotę „20.000 
/dwadzieścia tysięcy złotych/”.

4) W § 8 ust. 1 pkt 5) po wyrażeniu „dodatku mieszkaniowego” dodaje się wyrażenie
„w zakresie kryterium metrażowego”.

5) W § 11 ust. 2 po wyrażeniu „dodatku mieszkaniowego” dodaje się wyrażenie „w zakresie 
kryterium metrażowego”.

6) Do § 18 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„Osoby, które spełniały warunki określone w uchwale Nr XII/242/03 Rady Miasta Szczecin 
z dnia 24 listopada 2003r. (z późn. zm.), kwalifikujące ich do umorzenia, a ich wnioski nie 
zostały rozpatrzone zobowiązane są do uzupełnienia jednorazowej wpłaty, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. W przypadku niespełnienia powyższego, odmawia się 
umorzenia.”

7) Do § 19 dodaje się drugie zdanie:
„Ograniczenie to nie dotyczy osób, których dochód po ściągnięciu wierzytelności przez 
komornika nie przekracza na jednego członka wieloosobowego gospodarstwa domowego  
80% najniższej emerytury i 100% tej kwoty w gospodarstwie jednoosobowym.”



§ 3. W załączniku Nr 4 do uchwały Nr LVIII/1078/06 Rady Miasta Szczecin z dnia
26 czerwca 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 10 pkt 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:
„użytkownikowi wieczystemu zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami przysługiwała bonifikata, jednakże nie złożył w terminie 
odpowiedniego wniosku o udzielenie bonifikaty lub nie uzupełnił wniosku w określonym 
terminie, a pozostała część zaległości zostanie spłacona w nie więcej, niż
15 miesięcznych ratach.”

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni, od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Jan Stopyra


