
 

 

UCHWAŁA NR IV/13/2014 

RADY MIEJSKIEJ W MILICZU 

z dnia 18 grudnia 2014 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/202/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych 

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

mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Milicz lub jej jednostkom organizacyjnym 

oraz wskazania organu do tego uprawnionego 

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 z późn. zm.) oraz 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 XXXIX/202/2013 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie 

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

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Milicz lub jej jednostkom 

organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2013 r. poz. 

3202), wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. W przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, udzielenie jej następuje zgodnie 

z przepisami Rozporządzenia 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. Urz. UE L z 2013 r. Nr 352, str. 1).”; 

2) w § 3 ust. 3 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Pomoc de minimis podlega kumulacji z każdą inną pomocą de minimis uzyskaną w różnych formach i z 

różnych źródeł w okresie trzech kolejnych lat podatkowych oraz z każdą pomocą inną niż de minimis, 

otrzymaną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego środka 

finansowania ryzyka.”; 

3) § 3 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: "Pomoc de minimis nie wystąpi w przypadkach określonych 

w art. 56 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 

poz.1240) oraz § 5 ust. 1 pkt 1-3 oraz 5 i ust. 2 uchwały. Natomiast w pozostałych przypadkach, o których 

mowa w art. 56 ust. 1 ustawy oraz w § 5 ust. 1 i 2 uchwały, udzielone wsparcie może stanowić pomoc 

publiczną, udzielenie jej następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia 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. Urz. UE L z 2013 r. Nr 352, str. 1), Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 r. 

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. Urz. UE L z 2013 r. Nr 352, str. 9), Rozporządzenia 

Komisji (WE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 
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o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury 

(Dz. Urz. UE L 190 z 28.6.2014, str. 45)." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Milicz. 

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

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą do dnia 31 grudnia 2020 r. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Miliczu: 

H. Smolińska 
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