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UCHWAŁA Nr XLVIII/264/2010 

Rady Gminy Stare Juchy 

z dnia 7 kwietnia 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoconego w obrCbie Gorło 
(dz. nr 181 i 183/1), gmina Stare Juchy. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorz>dzie gminnym (Źz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z póan. zm.) oraz art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 
29 i art. 36, ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.) Rada Gminy Stare 
Juchy stanowi, co nastCpujeŚ 

 

§ 1. Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami Studium 
uwarunkowaM i  kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Stare Juchy, uchwalonym uchwał> 
Nr XXV/84/00 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 
30 paadziernika 2000 r. z póan. zm., uchwala siC miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego terenu połoconego 
w obrCbie Gorło (dz. nr 181 i 183/1), gmina Stare Juchy, 
obejmuj>cy działki oznaczone nr ewid. 181 i 183/1, połocone 
w obrCbie Gorło, o ogólnej powierzchni 1,03 ha, zwany dalej 
planem, składaj>cy siC z ustaleM zawartych w niniejszej 
uchwale oraz integralnych czCWci uchwałyŚ rysunku planu 
w skali 1Ś1000 stanowi>cego zał>cznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały oraz rozstrzygniCcia o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu i sposobie realizacji, zapisanych w planie, 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> 
do zadaM własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi>cego 
zał>cznik Nr 2 do uchwały. 

 
§ 2. Przedmiot i granice planu okreWlono na podstawie 

uchwały Nr XXXVIII/197/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 
30 czerwca 2009 r. w sprawie przyst>pienia do sporz>dzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla 
terenu połoconego w obrCbie Gorło, gmina Stare Juchy, 
obejmuj>cego działki o nr ewid. 181 i 183/1. 
 

Rozdział 1 
Ustalenia ogólne dla całego obszaru objCtego planem 

 
§ 3. 1. Teren objCty miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego stanowi> grunty rolne, 
nie wymagaj>ce uzyskania zgody stosownych organów na 
zmianC ich przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleWne. 

 
2. Celem regulacji prawnych zawartych w ustaleniach 

planu jest przeznaczenie terenu pod usługi turystyczne. 
 
§ 4. Przedmiotem ustaleM planu s> tereny usług 

turystycznych, oznaczone na rysunku planu symbolem UT. 
 
§ 5. 1. NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku 

planu wymienionym w § 1 s> ustaleniami obowi>zuj>cymiŚ 
 
  1) granice terenu objCtego planem, 
 
  2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym sposobie 

ucytkowania, 
 

  3) sposób ucytkowania terenu, okreWlony symbolami 
literowymi, 

 
  4) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy. 
 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione 
w ust. 1 pełni> funkcjC orientacyjn> lub informacyjn>. 

 
§ 6. Ilekroć w planie jest mowa o: 

 
  1) terenie - nalecy przez to rozumieć teren ograniczony 

na rysunku planu liniami rozgraniczaj>cymi, jeWli 
z treWci uchwały nie wynika inaczej, 

 
  2) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalecy 

przez to rozumieć granicC usytuowania Wciany budynku, 
z pominiCciem galerii, balkonów, tarasów, wykuszy 
wysuniCtych poza obrys budynku mniej nic 1,0 m oraz 
elementów wejWć do budynku (schody, podest, daszek, 
pochylnia dla osób niepełnosprawnych itp.), 

 
  3) powierzchni zabudowy - nalecy przez to rozumieć 

sumC powierzchni zabudowy wszystkich budynków 
zlokalizowanych na działce budowlanej, liczonej po ich 
zewnCtrznym obrysie murów lub obudowy Wcian 
przyziemia, a w przypadku nadwieszeM, podcieni 
z podporami, przejazdów - po obrysie wycszych 
kondygnacji, 

 
  4) powierzchni biologicznie czynnej - nalecy przez to 

rozumieć powierzchniC działki trwale pokryt> 
roWlinnoWci> oraz wodami powierzchniowymi, która 
pozostaje niezabudowana powierzchniowo lub 
kubaturowo, niestanowi>c> nawierzchni dojazdu 
i parkingów trwale i szczelnie utwardzonych, 

 
  5) froncie działki - nalecy przez to rozumieć czCWć działki 

budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa 
siC główny wjazd lub wejWcie na działkC. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia dotycz>ce przeznaczenia terenu 
 

§ 7. 1. Ustala siC tereny usług turystycznych, 
oznaczone na rysunku planu symbolem UT. 

 
2. Przeznaczenie terenuŚ usługi turystyczne, słuc>ce 

rozwojowi turystyki wiejskiej. 
 

Rozdział 3 
Ustalenia dotycz>ce parametrów i wskaaników kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu 

 
§ 8. Ustalenia dla terenów usług turystycznych, 

oznaczonych na rysunku planu symbolem UT: 
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  1) zabudowa zwi>zana z usługami turystycznymi, 
słuc>ca rozwojowi turystyki wiejskiej, 

  2) w ramach projektowanej zabudowy planuje siC 
realizacjC obiektów słuc>cych obsłudze turystów jak 
np.: pensjonat, hotel, budynki z pokojami goWcinnymi 
(pokoje na wynajem), obiekty odnowy biologicznej, 
obiekty słuc>ce do przechowywania sprzCtu, brodziki, 
sauny, baseny, urz>dzenia i pomieszczenia sportowe, 
gastronomia oraz obiekty ł>cz>ce w sobie funkcje jw., 

  3) lokalizacja budynków przy zachowaniu maksymalnej 
nieprzekraczalnej linii zabudowy, oznaczonej na 
rysunku planu, 

  4) wysokoWć budynków do dwóch kondygnacji 
nadziemnych ł>cznie z poddaszem ucytkowym, w tym 
z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, 

  5) szerokoWć elewacji budynków od strony frontu działki, 
uzalecniona jest od szerokoWci działki budowlanej 
i koniecznoWci zachowania wymaganych prawem 
odległoWci od granic działek s>siednich, 

  6) maksymalna wysokoWć kalenicy dachu, mierzona od 
Wredniego poziomu terenu przed głównym wejWciem 
do budynku: 12 m, 

  7) dachy budynków dwuspadowe, z dopuszczeniem 
wielospadowych z wyraanie zarysowan> kalenic>, 
o k>cie nachylenia głównych połaci dachowychŚ - dla 
budynku hotelu, pensjonatu i posiadaj>cego pokoje 
goWcinneŚ w przedziale 35

0÷450
, - dla pozostałych 

budynków do 450ś ograniczenia zwi>zane z nachyleniem 
połaci dachowych nie dotycz> dachów mansardowych, 
dopuszczonych na terenie objCtym planem, 

  8) realizacja obiektów zwi>zanych z obsług> 
infrastrukturaln> terenów budowlanych i utrzymania 
porz>dku jakŚ uzbrojenie terenu, parkingi, komunikacja 
wewnCtrzna, kontenery na odpadki stałe itp., 

  9) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni 
działki połoconej na terenie UTŚ maksymalny 0,40, 

  10) powierzchnia biologicznie czynna nie moce być 
mniejsza nic 30 % powierzchni działki. 

 
§ 9. Ustalenia dotycz>ce podziału nieruchomoWci dla 

terenu objCtego planemŚ 
  1) kacda z wydzielanych działek musi mieć dostCp do 

drogi publicznej, 
  2) minimalna powierzchnia wydzielanej działki pod usługi 

turystyczne: 3500 m
2
, 

  3) minimalna szerokoWć frontu wydzielanej działkiŚ 25 m, 
  4) w przypadku zmiany numeru działki ewidencyjnej 

objCtej planem - odpowiednie ustalenia planu nalecy 
dostosować do zmienionej numeracji, co nie wymaga 
przeprowadzania procedury zmiany planu, 

  5) dla stwierdzenia zgodnoWci podziału nieruchomoWci 
z ustaleniami planu - jeceli ustalenia szczegółowe zawarte 
w niniejszym paragrafie nie stanowi> inaczej - nalecy 
ustalić, czy przewidywane przeznaczenie dzielonego 
terenu jest zgodne z planem oraz czy istnieje mocliwoWć 
zgodnego z planem zagospodarowania terenu. 

 
Rozdział 4 

Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego 

 
§ 10. 1. Zabudowa winna skal> i form> harmonizować 

z otoczeniem i krajobrazem. 
 
2. Zalecane stosowanie tradycyjnych materiałów 

budowlanychŚ cegła, kamieM, drewno, dachówka. 
 
3. Pokrycia dachów w odcieniach czerwieni i br>zu. 
 

4. Lokalizacja budynków przy zachowaniu 
maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy, 
oznaczonej na rysunku planu. 
 

Rozdział 5 
Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony Wrodowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego 

 
§ 11. 1. Wprowadza siC obowi>zek przestrzegania 

zasad zrównowaconego rozwoju i ochrony Wrodowiska we 
wszelkich poczynaniach inwestycyjnych. 

 
2. Obowi>zuje ochrona i zachowanie elementów 

podlegaj>cych prawnej ochronie Wrodowiska przyrodniczegoŚ 
Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza źłckiego, 
wprowadzony na podstawie Rozporz>dzenia nr 154 
Wojewody WarmiMsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008 
roku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza 
źłckiego (Źz. Urz. Woj. WarmiMsko-Mazurskiego Nr 198, 
poz. 3105 z dnia 24 grudnia 2008 r.). 

 
3. Obowi>zuje zakaz realizacji przedsiCwziCć 

mog>cych znacz>co oddziaływać na Wrodowisko 
w rozumieniu przepisów z zakresu ochrony Wrodowiskaś 
zakaz nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, dopuszczonych ustaleniami planu. 

 
§ 12. Plan przyjmuje nastCpuj>ce kwalifikacje terenów 

w zakresie ochrony przed hałasemŚ wskazane w planie 
tereny usług turystycznych, nalecy traktować jako tereny 
przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
w rozumieniu przepisów aktualnej ustawy Prawo ochrony 
Wrodowiska i przepisów wykonawczych do tej ustawy. 

 
§ 13. 1. Na terenie objCtym planem wprowadza siC 

zakaz lokalizacji obiektów i urz>dzeM, które nios> 
zagrocenie dla powietrza, wód i gleb, nie gwarantuj> 
dotrzymania obowi>zuj>cych norm. 

 
2. Obowi>zuje zakaz odprowadzania nieoczyszczonych 

Wcieków do gruntu i wód. 
 
3. Wprowadza siC zakaz gromadzenia i składowania 

odpadów nie zwi>zanych ze zwykłym ucytkowaniem 
nieruchomoWci. Ucytkownicy terenów musz> posiadać 
zorganizowany sposób gromadzenia odpadków stałych 
np. w kontenerach z wywozem na składowisko gminne lub 
do zakładu unieszkodliwiania odpadów. 
 

Rozdział 6 
Ustalenia dotycz>ce zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej oraz ustalenia 
dotycz>ce granic i sposobów zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronie 
 

§ 14. 1. Teren objCty planem nie jest objCty ochron> 
konserwatorsk>, nie wystCpuj> na nim obiekty zabytkowe 
i obiekty dóbr kultury współczesnej. 

 
2. W przypadku dokonania znalezisk archeologicznych 

prace budowlane winny być przerwane, a teren 
udostCpniony do ratowniczych badaM archeologicznych. 

 
3. Na terenie objCtym planem miejscowym nie 

wystCpuj> tereny górnicze oraz naracone na 
niebezpieczeMstwo powodzi oraz zagrocone osuwaniem 
siC mas ziemnych. 
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Rozdział 7 
Ustalenia dotycz>ce zasad modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej 

 
§ 15. 1. ObsługC komunikacyjn> terenu objCtego 

planem projektuje siC w oparciu o drogC publiczn> 
powiatow> i drogC gminn>, połocone poza granicami 
terenu objCtego planem i do niego przyległe. 

 
2. Potrzeby parkingowe nalecy zabezpieczyć poprzez 

realizacjC miejsc postojowych w granicach terenu 
objCtego planem, w iloWci stosownej do przyjCtego 
programu ucytkowego. 

 
3. Zasilanie w energiC elektryczn> planuje siC 

z istniej>cych urz>dzeM elektroenergetycznych, po 
dokonaniu ich ewentualnej niezbCdnej rozbudowy 
i przebudowy, wg wymogów technicznych dystrybutora 
energii i eksploatatora sieci. 

 
4. RealizacjC zapotrzebowania na wodC do celów 

bytowo-gospodarczych przewiduje siC docelowo 
z projektowanego wodoci>gu gminnego na warunkach 
zarz>dcy sieci. Sieć wodoci>gow> w granicach planu 
nalecy projektować na terenie oznaczonym symbolem UT. 

 
5. Odprowadzanie Wcieków bytowo-gospodarczych 

planuje siC docelowo do projektowanej kanalizacji 
sanitarnej i dalej do oczyszczalni Wcieków, w oparciu 
o system grawitacyjny i (lub)grawitacyjno-tłoczny. 
Realizacja sieci kanalizacji sanitarnej w granicach planu 
planowana jest na terenie oznaczonym symbolem UT. 

 
6. Odprowadzanie wód opadowych z dachów 

powierzchniowo, na tereny nieutwardzone, zgodnie 
z obowi>zuj>cymi przepisami prawa. 

 
7. RealizacjC zapotrzebowania na energiC ciepln> 

przewiduje siC z indywidualnych aródeł ciepła, funkcjonuj>cych 
w oparciu o paliwo ekologiczne (noWniki przyjazne Wrodowisku 
takie jakŚ olej opałowy, gaz, energia elektryczna, drewno, 
pompa ciepła, kolektory słoneczne, itp.), spełniaj>cych 
wymagania okreWlone w przepisach szczególnych. 

 
8. Podł>czenie do sieci telekomunikacyjnej nalecy 

projektować zgodnie z warunkami jej zarz>dcy. Linie 
telekomunikacyjne w granicach planu nalecy projektować 
jako podziemne z rozprowadzeniem na terenie 
oznaczonym symbolem UT. 

 
9. W przypadku kolizji projektowanych obiektów 

z istniej>cymi urz>dzeniami telekomunikacyjnymi, 
elektroenergetycznymi, wodoci>gowymi i kanalizacyjnymi, 
nalecy je przebudować i dostosować do projektowanego 
zagospodarowania zgodnie z obowi>zuj>cymi przepisami, 
normami i warunkami przebudowy. Uzyskanie warunków 
technicznych od dysponenta sieci nast>pi na etapie 
projektu budowlanego. 

 
10. Źopuszcza siC budowC innych nic wycej wymienione 

sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznej, w tym rozwi>zaM 
tymczasowych w zakresie gospodarki wodno-Wciekowej, bez 
koniecznoWci zmiany planu, z wykluczeniem lokalizacji stacji 
bazowych telefonii cyfrowej (komórkowej). 

 
11. Obiektem odbioru, gromadzenia i utylizacji 

odpadów stałych bCdzie gminne składowisko odpadów lub 
zakład unieszkodliwiania odpadów. Tymczasowe 

gromadzenie odpadków stałych tylko w wyznaczonym 
miejscu, zgodnie z wymogami przepisów szczególnych. 
 

Rozdział 8 
Ustalenia dotycz>ce wymagaM wynikaj>cych z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych 
 

§ 16. Na terenie objCtym planem nie wyznacza siC 
obszarów przestrzeni publicznej. 
 

Rozdział 9 
Ustalenia dotycz>ce szczegółowych zasad i warunków 

scalania i podziału nieruchomoWci objCtych planem 
miejscowym 

 

§ 17. Ze wzglCdu na uwzglCdnienie w planie przebiegu 
granic działek ewidencyjnych i jednolity, w chwili 
sporz>dzania planu, stan władania, nie ustala siC 
warunków scalania i podziałów nieruchomoWci. Zasady 
podziału nieruchomoWci okreWlane s> w § 9. 
 

Rozdział 10 
Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich ucytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 
 

§ 18. 1. W zwi>zku z wystCpowaniem w granicach terenu 
objCtego planem urz>dzeM melioracji wodnych szczegółowych 
w postaci ruroci>gów drenarskich, realizacja inwestycji 
dopuszczonych planem, w przypadku kolizji z tymi 
urz>dzeniami, wymaga ich przebudowy zgodnie 
z obowi>zuj>cymi przepisami prawa, w sposób 
zabezpieczaj>cy prawidłowe odwodnienie zmeliorowanych 
gruntów s>siednich. 

 
2. Pozostałe ograniczenia w zabudowie terenu 

omówiono w rozdziale 3. 
 

Rozdział 11 
Ustalenia w zakresie obrony cywilnej 

 
§ 19. OWwietlenie zewnCtrzne (np. budynków)nalecy 

przystosować do wygaszania. 
 

Rozdział 12 
Ustalenia dotycz>ce sposobów i terminów tymczasowego 

zagospodarowania, urz>dzania i ucytkowania terenów 
 

§ 20. Teren objCty planem moce być wykorzystywany 
w sposób dotychczasowy do czasu jego 
zagospodarowania zgodnie z planem. 
 

Rozdział 13 
Ustalenia dotycz>ce stawek procentowych stanowi>cych 

podstawC do okreWlenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

 

§ 21. Ustala siC stawkC procentow> słuc>c> naliczeniu 
jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci 
w zwi>zku z uchwaleniem planu w wysokoWci 30 %. 
 

Rozdział 14 
Ustalenia koMcowe 

 

§ 22. Wykonanie niniejszej uchwały powierza siC 
Wójtowi Gminy Stare Juchy. 

 
§ 23. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od 

daty jej ogłoszenia w Źzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz>cy Rady Gminy 
Zbigniew Pahl 
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Zał>cznik Nr 1 
do uchwały Nr XLVIII/264/2010 
Rady Gminy Stare Juchy 
z dnia 7 kwietnia 2010 r. 
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Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr XLVIII/264/2010 
Rady Gminy Stare Juchy 
z dnia 7 kwietnia 2010 r. 

 
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu połoconego w obrCbie Gorło (dz. nr 181 i 183/1), gmina 

Stare Juchy, jest zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare 
Juchy, uchwalonym uchwał> Nr XXV/84/00 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 paadziernika 2000 r. z póan. zm. 

 
2. W okresie wyłocenia do publicznego wgl>du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

połoconego w obrCbie Gorło (dz. nr 181 i 183/1), gmina Stare Juchy (tj. od dnia 18.02.2010 r. do dnia 18.03.2010 r.) oraz w 
terminie do dnia 1.04.2010 r., nie wniesiono uwag do ustaleM przyjCtych w ww. projekcie planu. 

 
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu połoconego w obrCbie Gorło (dz. nr 181 i 183/1), gmina 

Stare Juchy, nie zawiera zapisów o realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM własnych 
Gminy Stare Juchy, st>d tec nie wyst>pi ich finansowanie zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. 
 
 
 

1091 

UCHWAŁA Nr XLVI/340/10 

Rady Gminy Źziałdowo 

z dnia 8 kwietnia 2010 r. 

 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty nalecnoWci pieniCcnych. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 
41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, 
poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 i 214, poz. 1806, z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 
175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 
z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) oraz art. 59 
ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1204) Rada Gminy 
Źziałdowo uchwala, co nastCpujeŚ 

 
§ 1. OkreWla siC szczegółowe zasady i tryb umarzania, 

odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty 
nalecnoWci pieniCcnych maj>cych charakter 
cywilnoprawny, przypadaj>cych Gminie Źziałdowo oraz 
jednostkom podległym, zwanych dalej „nalecnoWciami” od 
osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek 
organizacyjnych nieposiadaj>cych osobowoWci prawnej, 
zwanej dalej „dłucnikami”. 

 
§ 2. 1. NalecnoWci cywilnoprawne mog> być umarzane 

w całoWci, jeceliŚ 
 
  1) osoba fizyczna - zmarła nie pozostawiaj>c cadnego 

maj>tku albo pozostawiła maj>tek niepodlegaj>cy 
egzekucji na podstawie odrCbnych przepisów albo 
pozostawiła przedmioty codziennego ucytku 
domowego, których ł>czna wartoWć nie przekracza 
kwoty 6.000 złś 

 
  2) osoba prawna - została wykreWlona z właWciwego 

rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku 
maj>tku, z którego mocna by egzekwować nalecnoWć, 

a odpowiedzialnoWć z tytułu nalecnoWci nie przechodzi 
z mocy prawa na osoby trzecie; 

 
  3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ce 

w postCpowaniu egzekucyjnym nie uzyska siC kwoty 
wycszej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej 
nalecnoWci lub postCpowanie egzekucyjne okazało siC 
nieskuteczne; 

 
  4) jednostka organizacyjna nieposiadaj>ca osobowoWci 

prawnej uległa likwidacjiś 
 
  5) zachodzi wacny interes dłucnika lub interes publiczny 

przy czym za: 
 

a) wacny interes dłucnika uwaca siC w szczególnoWciŚ 
znaczne obnicenie zdolnoWci płatniczych dłucnika 
spowodowane zdarzeniem losowym (np.Ś powóda, 
pocar, kradziec, ciCcka choroba i lub inna trudna 
sytuacja cyciowa maj>ca wpływ na zdolnoWć płatnicz> 
dłucnika, której nie mocna było przewidzieć, 

 
b) interes publiczny - rozumie siC potrzebC (dobro), 

której zaspokojenie powinno słucyć zbiorowoWci 
lokalnej lub całemu społeczeMstwu. 

 
2. W przypadku gdy oprócz dłucnika głównego s> 

zobowi>zane inne osoby, nalecnoWci, o których mowa w ust. 1, 
mog> zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania s> 
spełnione wobec wszystkich zobowi>zanych. 

 
3. Umorzenie w przypadkach okreWlonych w ust. 1 pkt 

1-5 moce nast>pić z urzCdu. 
 
4. Umorzenie w przypadku uznania, ce zachodzi 

interes publiczny moce być dokonane z urzCdu w czCWci. 

 


