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UCHWAŁA NR 664/LIX/2010
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 26 kwietnia 2010 r.

zmieniająca uchwałę Nr 647/LVII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie 
szczegółowych zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty wierzytelności Gminy Miasta 
Częstochowy oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Częstochowy z tytułu 

niepodatkowych należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i 42 ustawy o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 11, art. 40 i 42 ustawy o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 56 i 59 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 4 i 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (jt. Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 z późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy 
uchwala: 

§ 1. W uchwale Nr 647/LVII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie 
szczegółowych zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty wierzytelności Gminy Miasta Częstochowy oraz 
podległych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Częstochowy z tytułu niepodatkowych należności 
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny § 12 otrzymuje następujące brzmienie: „§ 12. 1. Udzielenie ulgi 
w spłacie zobowiązań dla prowadzącego działalność gospodarczą: 1) nie stanowi pomocy publicznej w przypadku, 
jeżeli ulga nie stanowi pomocy państwa w rozumieniu przepisów prawa wspólnotowego; 2) stanowi pomoc de 
minimis – jeżeli udzielenie ulgi stanowić będzie pomoc państwa w rozumieniu przepisów prawa wspólnotowego – 
i udzielana jest przy zachowaniu warunków rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. 
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006). Zgodnie 
z art. 1 ust. 1 rozporządzenia pomoc de minimis przyznawana jest wszystkim podmiotom gospodarczym we 
wszystkich sektorach, z wyjątkiem: a) pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w sektorach 
rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) Nr 104/2000, b) pomocy przyznawanej 
podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych 
w załączniku I do Traktatu, c) pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie 
przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu 
w następujących przypadkach: - kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich 
produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze 
objęte pomocą, - kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom 
surowców, d) pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw 
członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem 
i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności 
eksportowej, e) pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do 
towarów sprowadzanych z zagranicy, f) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom działającym w sektorze 
węglowym zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (WE) Nr 1407/2002, g) pomocy na nabycie pojazdów 
przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność 
zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego, h) pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym 
znajdującym się w trudnej sytuacji. 2. Przedsiębiorca może uzyskać pomoc de minimis, jeżeli wartość tej pomocy 
uzyskana w roku bieżącym oraz w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku wraz z planowaną pomocą 
objętą wnioskiem nie przekracza 200 000 euro (słownie: dwieście tysięcy euro), w sektorze transportu drogowego 
– 100 000 euro (słownie: sto tysięcy euro), i przedsiębiorca spełnia wszystkie warunki programu pomocowego 
objętego niniejszą uchwałą. 3. Wnioskodawca ubiegający się o pomoc de minimis winien przedłożyć: 1) wszystkie 
zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch 
poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo 
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de 
minimis dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej 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. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy. 
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Częstochowy 

Ewa Pachura


