
ZARZi\DZENIE Nr 79/2015 

WOJTA GMINY SOCHOCIN 

z dnia 23 pazdziernika 2015 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wysylania upomnien i sporz~dzania tytulow 

wykonawczych za zaleglosci w podatkach, oplatach i innych naleznosciach , 

do ktorych stosuje si~ przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa. 

Na podstawie art. 30 ust.1 oraz art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2015 L, poz. 1515 ) zarzqdza silt co, nast((puje: 

§1. Wprowadza silt Regulamin wysylania upomnien i sporz,\dzania tytu16w wykonawczych 

za zaleglosci w podatkach, oplatach i innych naleznosciach, do kt6rych stosuje silt przepisy 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa w brzmieniu zalqcznika 

do zarzqdzenia. 

§2. Wykonanie zarzqdzenia powierza silt Skarbnikowi Gminy. 

§3. Traci moc Zarzqdzenie Ill' 57/2011 W 6jta Gminy Sochocin z dnia 15 wrzesnia 2011 roku 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wysylania upomnien i sporzqdzania tytu16w 

wykonawczych za zaleglosci w podatkach, oplatach i innych naleznosciach, do kt6rych 

stosuje silt przepisy dzialu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa. 

§4. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
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3) W przypadku podatk6w platnych w okresach miesi~cznych upomnienie wystawia 

si~ w terminie do 30 dni po uplywie terminu platnosci. 

4) W przypadku niedotrzymania termin6w platnosci odroczonych b'tdz rozlozonych 

na raty upomnienie wystawia si~ w terminie do 30 dni od daty niedotrzymania 

platnosci wynikaj'tcej z decyzji 0 odroczeniu lub rozlozeniu na raty. 

5) Maj'tc na uwadze racjonalnosc gospodarowania srodkami pUblicznymi 

w przypadkach gdy wysokosc przypisu podatku za dany rok jest r6wna 

wysokosci koszt6w upomnienia w post~powaniu egzekucyjnym, upommeme 

sporz'tdza si~ do 15 lutego roku nast~pnego. lezeli wysokosc zaleglego podatku 

z okresu kilku lat jest mniejsza niz koszty upomnienia, nalezy wystawic 

upommeme a nast~pnie tytul wykonawczy tak, aby me dopuscic 

do przedawnienia zaleglego podatku. 

6) Upomnienie podpisuje W6jt Gminy lub upowazniony przez W6jta Gminy 

pracownik. 

III. Zasady wystawiania tytulow wykonawczych 

1) Po bezskutecznym uplywie terminu okreslonego w upomnieniach pracownik 

niezwlocznie sporz'tdza na kwoty zalegle tytuly wykonawcze ,jednak nie p6zniej 

niz w terminie: 

a) w przypadku gdy l'tczna wysokosc naleznosci pieni~mych wraz z odsetkami 

z tytulu niezaplacenia w terminie naleznosci pieni~znej przekroczy wysokosc 

dziesieciokrotnosci koszt6w upomnienia albo gdy okres do uplywu terminu 

przedawnienia naleznosci pieni~znej jest kr6tszy niz 6 miesi~cy pracownik 

wystawia upomnienie niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz w ci~u 

3 miesi~cy od ustawowego terminu platnosci kazdej z rat. 

b) w przypadku gdy l'tczna wysokosc naleznosci pieni~mych wraz z odsetkami 

z tytulu niezaplacenia w terminie naleznosci pieni~znej nie przekroczy 

dziesieciokrotnosci koszt6w upomnienia oraz jest wyzsza niz kwota koszt6w 

upomnienia - za I i II rat~ podatku w terminie do 15 wrzesnia danego roku, 

za III i IV rat~ podatku w terminie do 15 marca roku nast~pnego . 

IV. Przedawnienie zobowi~zania podatkowego 

1) 	 Pracownik zajmuj'tcy si~ windykacj't nalemosci dokonuje na biez'tco oceny nalemosci 

podatkowej pod k'ttem przedawnienia i stwierdzenia jej wygasni~cia. W celu rozliczenia 


