
 

 

UCHWAŁA NR XLV/285/2014 

RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI 

z dnia 31 października 2014 r. 

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych 

o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, 

w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze. zm.) oraz art. 59 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze. zm.), Rada Gminy Kamieniec Ząbkowicki ustala co następuje: 

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 

należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kamieniec Ząbkowicki 

lub jej jednostkom podległym oraz wskazuje organ lub osoby do tego uprawnione, a także warunki 

dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) należnościach – rozumie się przez to należność główną, oraz należności uboczne i koszty dochodzenia tych 

należności, 

2) uldze – rozumienie się przez to umorzenie w całości lub w części, rozłożenie na raty lub odroczenie 

terminu spłaty należności, 

3) organ uprawniony – rozumie się prze to podmioty wymienione w § 5 uchwały. 

4) kompletnym wniosku – oznacza to wniosek zawierający wszystkie dokumenty niezbędne  

do merytorycznego i ostatecznego rozstrzygnięcia spraw, 

5) wierzycielu – należy przez to rozumieć Gminę Kamieniec Ząbkowicki oraz jej jednostki podległe, 

6) dłużnik – oznacza osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości 

prawnej. 

§ 3. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności 

pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające wierzycielowi, na wniosek dłużnika, mogą być 

umarzane albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty na zasadach określonych w niniejszej 

uchwale. 

2. Udzielanie ulg w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 pkt 1,2,3 i 4 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie będzie stanowić pomocy de minimis. 

3. Umorzenie zaległości, w przypadku gdy oprócz dłużnika głównego zobowiązane są inne osoby, może 

nastąpić tylko wtedy, gdy zachodzą warunki określone w art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych. 
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4. Od należności, których termin zapłaty odroczono lub spłatę rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek 

ustawowych od dnia złożenia wniosku w tej sprawie do dnia, który w porozumieniu został wyznaczony jako 

ostatni dzień spłaty. 

§ 4. 1. W przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, udzielanie jej następuje zgodnie 

z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zastosowania 

art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze rolnym. 

2. Łączna wartość pomocy udzielonej beneficjentowi pomocy zdefiniowanemu w art. 2 pkt 16 ustawy 

z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) na podstawie niniejszej uchwały, nie może przekroczyć 

dopuszczalnej pomocy, o której mowa w Rozporządzeniach wymienionych w ust. 1 

3. W celu uzyskania pomocy de minimis przedsiębiorca winien przedstawić: 

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc,  

oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym 

okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

b) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy 

i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej 

w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być 

przeznaczona pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. 

w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis oraz 

zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych 

przez podmioty ubiegające się o pomoc deminimis w rolnictwie lub rybołówstwie, na formularzach 

określonych tym rozporządzeniami. 

§ 5. Do udzielania ulg w spłacie należności uprawnieni są: 

1) Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki – bez względu na wartość należności przypadających wierzycielowi; 

2) kierownicy jednostek podległych Gminie Kamieniec Ząbkowicki – w wypadku należności przypadającym 

tym jednostkom i pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza kwoty                 1.000,- zł. 

§ 6. 1. Wniosek o ulgę wraz z dokumentami na jego poparcie, dłużnik składa zgodnie z właściwością 

określoną w § 5. 

2. Określony w § 5 organ uprawniony dokonuje weryfikacji wniosku w zakresie jego kompletności. 

3. Wniosek powinien zawierać co najmniej: 

1) szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi, 

2) opis aktualnej sytuacji finansowej i rodzinnej dłużnika będącego osobą fizyczną lub opis sytuacji 

ekonomicznej dłużnika będącego osobą prawną, 

4. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione dokumenty są niewystarczające jako podstawa ustalenia 

istnienia lub nieistnienia przesłanek do udzielenia ulgi, organ uprawniony wzywa dłużnika do ich uzupełnienia. 

5. Nieuzupełnienie przez dłużnika wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez 

rozpatrzenia. 

6. Wniosek dłużnika organ uprawniony rozpatruje w terminie 30 dni od daty otrzymania kompletu 

wymaganych dokumentów. 

§ 7. Należności będące przedmiotem ulgi stają się natychmiast wymagalne w przypadku, jeżeli: 

1) dłużnik nie dotrzyma terminu płatności wynikającego z postanowień zawartych w porozumieniu, 

2) zostanie ustalone, że dowody, na podstawie których organ uprawniony złożył oświadczenie o udzieleniu 

ulgi, okazały się fałszywe lub dłużnik wprowadził organ uprawniony w błąd co do okoliczności 

uzasadniających złożenie oświadczenia woli określonej treści. 
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§ 8. 1. Należności mogą być umarzane z urzędu w całości w przypadku wystąpienia okoliczności 

wymienionych w art. 56 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej. 

2. Udzielenie ulgi następuje w formie określonej w art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych. 

§ 9. Traci moc uchwała Nr XLVIII/229/10 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowickim z dnia 29 października 

2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych 

o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których 

ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych. 

§ 10. Niniejsza uchwała w zakresie warunków udzielania pomocy de minimis, pomocy de minimis 

w rolnictwie lub pomocy de minmis w rybołówstwie obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 r. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamieniec Ząbkowicki. 

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady: 

D. Krekora 
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