
UCHWAŁA NR XXV/176/21 
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO 

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych Gminy Miasto Wąbrzeźno 
do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, 
których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 18d § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na wprowadzenie danych dłużników należności pieniężnych Gminy Miasto 
Wąbrzeźno, o których mowa w art.18b § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji do 
Rejestru Należności Publicznoprawnych w zakresie należności pieniężnych, o których mowa 
w art. 4 ust. 1 pkt 1, 2 i 6 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz.38). 

§ 2. Do Rejestru Należności Publicznoprawnych wprowadzane będą dane dotyczące należności 
pieniężnych z tytułu podatków i opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, 2 i 6 ustawy z dnia 
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 38). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Aleksandra Basikowska 
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UZASADNIENIE

Rejestr Należności Publicznoprawnych został wprowadzony z dniem 1 stycznia 2018 roku
ustawą z 7 kwietnia 2017 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia
wierzytelności (Dz.U. z 2017 r. poz.933). Przepisy w zakresie Rejestru w odniesieniu do
wierzyciela będącego jednostką samorządu terytorialnego stosuje się od 1 czerwca 2018 roku .
Przepisy regulujące to zagadnienie zawarte zostały w art. 18a-18u ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2021 r. poz.38).

W Rejestrze Należności Publicznoprawnych gromadzi się i ujawnia informacje o należnościach
pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej w myśl ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji. Jednocześnie ww. przepis reguluje, że chodzi o należności
pieniężne Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego.

Należności Publicznoprawnych wpłynie na dobrowolne wykonywanie obowiązków zapłaty
zaległości należnych Gminie Miasto Wąbrzeźno ujawnionych w Rejestrze w szczególności z tytułu
podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych stanowiących źródło
dochodów własnych miasta. Rejestr stanowi źródło informacji o podatnikach przy udzielaniu ulg
i zwolnień na indywidualny wniosek dla pracowników urzędu oraz dla mieszkańców miasta jako
źródło informacji o kontrahentach. Rejestr dostępny jest dla banków, więc ograniczy się ilość
żądanych zaświadczeń przez banki.

W związku z powyższym, aby dokonać wpisu dłużników do Rejestru konieczne jest podjęcie
stosownej uchwały Rady Miasta.

 

Przewodnicząca Rady

Aleksandra Basikowska 
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