
UCHWAŁA NR XLVII/243/18
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzanie do Rejestru Należności Publicznoprawnych w zakresie 
należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, dla których wierzycielem jest 

Gmina Miejska Chojnów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 18d § 4 ustawy z dnia  17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017 r. poz.1201 ze zm.), a także art. 18b § 2 cyt. ustawy 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz art. 4 ust.1 pkt 1,2 i 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1453 ze zm.) Rada Miejska 
Chojnowa uchwala, co następuje:

§ 1.  Wyraża się zgodę  na wprowadzanie do Rejestru Należności Publicznoprawnych danych, o których 
mowa w art. 18b § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
w zakresie należności pieniężnych, 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.
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Uzasadnienie

do uchwały Nr XLVII/243/18 r. Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 27 marca 2018 r.

Zgodnie z przepisami art. 18a – art.18u ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
ułatwienia dochodzenia wierzytelności jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do
wprowadzania danych wynikających z powyższych ustaw w rejestrze należności publicznoprawych.

W rejestrze gromadzi się informacje o należnościach pieniężnych, podlegających egzekucji
administracyjnej, dla których wierzycielem jest naczelnik urzędu skarbowego albo jednostka samorządu
terytorialnego, jeżeli należności te wynikają:

1)z dokumentu, o którym mowa w art.3a § 1;

2)z decyzji, postanowienia lub innego orzeczenia, które jest ostateczne;

3)z prawomocnego wyroku, postanowienia lub mandatu karnego wydanego na podstawie przepisów
Kodeksu karnego skarbowego lub Kodeksu karnego;

4)z mandatu karnego wydanego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia,

5)bezpośrednio z przepisu prawa.

W rejestrze umieszcza się dane określone w przepisie art. 18b ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji.

Projektodawca ustawy, wskazał iż prowadzenie Rejestru Należności Publicznoprawnych wpłynie m.in.
na:

- dobrowolne wykonanie obowiązku zapłaty zaległości należnych gminie ujawnionych w Rejestrze,

- dostępność dla gminy informacji o swoich podatnikach (np. przy udzielaniu ulg uznaniowych),
mieszkańcach,

- dostępność dla mieszkańców gminy danych o dłużnikach, których są np. kontrahentami,

- rejestr ma za zadanie wspierać prawidłowe funkcjonowanie systemu gospodarczego,

- przyczyni się do przeciwdziałania wyłudzeniu i oszustwom.

Wprowadzenie danych do rejestru poprzedzone musi zostać zgodą rady gminy wyrażoną w stosownej
uchwale, a następnie uzyskaniem od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej loginu i hasła dostępu do
systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest Rejestr.

Z uwagi na charakter rejestru i konsekwencje z tytułu nie przystąpienia do rejestru poprzez
odpowiedzialność m.in. za VAT należny od nierzetelnych kontrahentów, w tym także od 1 lipca 2018 r.
split payment oraz udzielenie ulg i zwolnień dla podatników ujętych w rejestrze, Gmina Miejska
Chojnów jest zobowiązana do jego prowadzenia.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.
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