
 

 

UCHWAŁA NR XLI/478/14 

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY 

z dnia 27 czerwca 2014 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub 

rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających 

Gminie Miastu Świdnica lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego 

uprawnionych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), w związku z art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XLVII/559/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie 

szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miastu Świdnica lub jej jednostkom 

podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: “1. Ulgi w spłacie należności pieniężnych przysługujących Gminie 

Miastu Świdnicy lub jego jednostkom podległym od dłużników prowadzących działalność gospodarczą 

mogą być przyznawane na wniosek dłużnika jako ulgi które: 

1) nie stanowią pomocy publicznej – tj. w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych 

w art. 56 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 i 4 ustawy o finansach publicznych; 

2) stanowią pomoc de minimis – zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 

2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy  

de minimis (Dz.U.UE.L.2013.352/1) – tj. w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych 

w art. 56 ust. 1 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych; 

3) stanowią pomoc de minimis w rolnictwie – zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 

18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej  

do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.U.UE.L.2013.352/9) – tj. w przypadku wystąpienia 

okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych.”; 

2) w § 6 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu: “4) Ulgi stanowiące pomoc de minimis mogą być udzielane  

na podstawie niniejszej uchwały do 31 grudnia 2020 r.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Świdnicy: 

J. Gadzińska 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 14 lipca 2014 r.

Poz. 3208
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