
Projekt Nr 7

z dnia  12 grudnia 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty 
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Krapkowice i jej 

jednostkom podległym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. 
poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1-3 ustawy 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych 
mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Krapkowice i jej jednostkom podległym, warunki 
dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz 
wskazuje się organ lub osoby uprawnione do udzielania tych ulg.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Kierowniku jednostki – należy przez to rozumieć Burmistrza Krapkowic lub osobę, która jest uprawniona 
do zarządzania organizacyjną jednostką Gminy Krapkowice.

2) Dłużniku – oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną nie posiadającą 
osobowości prawnej zalegającą wobec Gminy Krapkowice lub gminnej jednostki organizacyjnej z zapłatą 
należności pieniężnej mającej charakter cywilnoprawny.

3) Należności - należy przez to rozumieć sumę:

a) wymagalnej należności głównej będącej pojedynczym zobowiązaniem osoby fizycznej, osoby prawnej 
lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej względem Gminy Krapkowice oraz 
jednostek organizacyjnych, według stanu na dzień podjęcia decyzji w sprawie zastosowania ulgi;

b) należności ubocznych w szczególności odsetek od należności głównej, koszty sądowe, koszty 
egzekucyjne, kosztów wezwań do zapłaty itp.

4) Uldze - należy przez to rozumieć w całości lub części: umorzenie, odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie 
na raty należności przypadających Gminie Krapkowice lub gminnym jednostkom organizacyjnym.

5) Przedsiębiorcy - oznacza to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę 
organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania.

6) Jednostce podległej - rozumie się przez to jednostkę organizacyjną Gminy.

§ 3. Organem uprawnionym do zastosowania ulgi jest:

1) Kierownik jednostki jeżeli wartość należności nie przekracza trzykrotności kwoty przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym podjęcie decyzji o umorzeniu, ogłoszonego przez 
Prezesa Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do 
celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2) Burmistrz Krapkowic jeżeli wartość należności jest wyższa niż określona w ust. 1.
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§ 4. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Krapkowice lub jej 
jednostkom podległym mogą być umorzone częściowo lub w całości, z urzędu w przypadku wystąpienia 
okoliczności wymienionych w art. 56 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.).

§ 5. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności 
pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Krapkowice i jej jednostkom podległym, na 
wniosek dłużnika, mogą być umarzane albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach 
określonych w niniejszej uchwale.

2. Umorzenie zaległości w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego zobowiązane są inne osoby, może 
nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia zachodzą wobec wszystkich dłużników.

3. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego zobowiązane są solidarnie inne osoby, rozłożenie na raty, 
odroczenie terminu zapłaty może nastąpić wtedy, gdy warunki udzielenia ulgi zachodzą wobec wszystkich 
dłużników.

4. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego zobowiązane są solidarnie inne osoby, rozłożenie na raty 
lub odroczenie terminu zapłaty może nastąpić na podstawie wniosku jednego z dłużników solidarnych, pod 
warunkiem, że zobowiąże się on spłacić całą należność.

§ 6. 1. Organ może udzielić ulgi na pisemny wniosek dłużnika.

2. Podstawę do podjęcia decyzji o zastosowaniu ulgi stanowi wniosek dłużnika wraz załączonymi 
dokumentami uzasadniającymi wniosek.

3. Osoby fizyczne i podmioty nieobjęte pomocą publiczną ubiegające się o przyznanie ulgi w spłacie 
należności zobowiązane są do przedłożenia dokumentów wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały.

4. Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy de minimis zobowiązane są do przedłożenia dokumentów 
określonych rozporządzeniem wydanym w oparciu o przepis art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, ze zm.), 
a obowiązującym w dacie składania wniosku o pomoc.

5. Udzielenie lub odmowa udzielenia ulgi musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym prowadzi 
organ o którym mowa w § 3 w wyniku, którego następuje:

1) Udzielenie ulgi w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego (umowa, porozumienie).

2) Odmowa udzielenia ulgi w formie jednostronnego oświadczenia woli złożonego przez organ wskazany w

6. Organ wskazany w § 3. może żądać od dłużnika dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów i wezwie do 
ich uzupełnienia wyznaczając dodatkowy termin.

7. W przypadku niedotrzymania terminu o którym mowa w ust.7 wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 7. 1. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek 
za zwłokę za okres od dnia przyznania ulgi, o której mowa w ust.1, do upływu terminów zapłaty określonych 
przez organ przyznający ulgę.

2. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości rat ustalonych przez organ przyznający 
ulgę, pozostała do zapłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z ustawowymi odsetkami za 
zwłokę, liczonymi od pierwotnego terminu zapłaty. Przez spełnienie terminu spłaty uważa się datę faktycznego 
wpływu należności na rachunek bankowy wierzyciela.

3. Wpłacone przez dłużnika środki pieniężne zalicza się w pierwszej kolejności na poczet należności 
ubocznych, a dopiero po ich zaspokojeniu na poczet należności głównej.

§ 8. 1. W przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną udzielanie jej następuje na 
wniosek zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej (Dz. U. 2007 r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.), art. 107-108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE) (Dz. Urz. UE.C 115 z 9.5.2008) oraz 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. U. UE L 2013 r. Nr 352).
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2. Łączna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może 
przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości pomocy,  którą stanowi rozporządzenie wskazane w ust.1.

3. Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega sumowaniu, niezależnie od organu, który tej pomocy 
udzielił.

§ 9. Do wniosków o udzielenie ulg dotyczących należności mających charakter cywilnoprawny, 
nie rozpatrzonych do dnia wejścia w życie uchwały, stosuje się przepisy niniejszej uchwały.

§ 10. Traci moc Uchwała Nr III/19/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 2010 r. 
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności 
pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Krapkowice oraz jego jednostkom 
podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie 
pomoc publiczną.

§ 11. Uchwała obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 roku.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia....................2014 r.

OŚWIADCZENIE

Osoby fizyczne i podmioty nieobjęte pomocą publiczną ubiegające się o przyznanie ulgi w spłacie 
należności zobowiązane są do przedłożenia niżej wymieninych dokumentów:

1) pisemny wniosek o udzielenie ulgi wraz z uzasadnieniem,

2) pełnomocnictwo – jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę,

3) oświadczenie wg poniższego wzoru:

…………………………………………………………

Imię i nazwisko

………………………………………………………….

Adres

………………………………………………………….

NIP

…………………………………………………………

PESEL

OŚWIADCZENIE

W związku ze złożonym w dniu ………………………… wnioskiem o udzielenie ulgi spłacie 
należności z tytułu 
…………………………………………………………….....................………...........................................
...............................................................................................................................................

oświadczam, co następuje:

1. Średnio miesięczny dochód w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku wynosi 
z tytułu:

(proszę właściwe podkreślić, uzupełnić oraz dołączyć stosowne zaświadczenia)

1) stosunku pracy………………….………………………………………………………....................……

2) umów zlecenie/o dzieło……………………………………………………………………...................…

3) renty inwalidzkiej (proszę podać również grupę inwalidzką) …………….…………......................…..

4) renty rodzinnej...……………...…………………………………………………………..............…....…

5) emerytury…………………...…………………………………………………………….............…....…

6) prowadzonej działalności gospodarczej (proszę podać wysokość dochodów oraz zakres prowadzonej 
działalności gospodarczej) 
………………………………….………..….....................................…….........................................................
.............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................

7) gospodarstwa rolnego (proszę podać wysokość dochodów, powierzchnię gospodarstwa oraz zakres 
działalności rolniczej) 
………………………..……..………………………......................…....................................................

8) zasiłku dla bezrobotnych…………………………………….......……………………….............….......
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9) zasiłku z pomocy społecznej………………………………….….………………………..............….....

10) otrzymywanych alimentów…………………………………..………................………..……….….....

11) innych źródeł (proszę wymienić jakich) 
...........………………………………………..............……..……......................................................................
...................................................................................................................................................

2. Średnio miesięczny dochód w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wnioskuosób 
pozostających wraz ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym wynosi z tytułu :

(proszę właściwe podkreślić, uzupełnić oraz dołączyć stosowne zaświadczenia)

1) stosunku pracy………………………………….…………………………………………...........…..

2) umów zlecenie/o dzieło………………………………………………………………...…...........….

3) renty inwalidzkiej (proszę podać również grupę inwalidzką)…………………………..….............

4) renty rodzinnej ……………………..……………………………………………………..............…

5) emerytury……….…………………………………………………..………………………..........…

6) prowadzonej działalności gospodarczej (proszę podać wysokość dochodów oraz zakres prowadzonej 
działalności gospodarczej) 
………………………………………………..…...............................................................................................
....................................................................................................................................................

7) gospodarstwa rolnego (proszę podać wysokość dochodów, powierzchnię gospodarstwa oraz zakres 
działalności rolniczej) 
…………………………………………………….............................................................................................
...................................................................................................................................................

8) zasiłku dla bezrobotnych…………………………………..…………………………….….....................

9) zasiłku z pomocy społecznej……………………………………..……………………..……..................

10) otrzymywanych alimentów………………………………………...…………………….…..................

11) innych źródeł (proszę wymienić jakich)………………………………………..….………...................

3. Ilość osób pozostających na utrzymaniu wnioskodawcy, w tym ilość dzieci uczących się) (proszę podać 
wiek) ………………………………….........……….……………………………….......................…

4. Zamieszkuję w:

1) Domu jednorodzinnym o powierzchni…………………………………….........……....……….............

2) Mieszkaniu spółdzielczym lokatorskim o powierzchni .………………………...........………...............

3) Mieszkaniu spółdzielczym własnościowym o powierzchni ……………………..........………..............

4) Mieszkaniu komunalnym o powierzchni ………………… na podstawie (proszę podać tytuł prawny do 
zajmowanego mieszkania: własność, współwłasność, umowa najmu, umowa dzierżawy,
decyzja o przydziale mieszkania wydana przez kogo, inne) 
……………………………………………………………………………………………….............................
......................................................................................................................................................

5. Posiadam:

1) Działkę/i budowlaną/e o powierzchni ……………………………….......……………………..............

2) Samochód/y osobowy/e, ciężarowy/e, inne (proszę właściwe podkreślić, podać markę, numer rejestracyjny 
i rok produkcji) 
………………………………………………..……...........................................................................................
..................................................................................................................................................

3) Inne składniki majątku (oszczędności, udziały i akcje, obligacje, inne – proszę wymienić 
jakie)……………………………………………………..………………………………………......................

Id: 6127BCCF-9D83-4CCB-8D9A-DA30B6F94A95. Projekt Strona 2



.............................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

6. Moje średniomiesięczne koszty utrzymaniaw okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie 
wnioskuwynoszą:

1) Czynsz …………………………….………………..

2) Energia elektryczna…………………………………

3) Gaz …………………………………………………

4) Telefon …………………………….……………….

5) Inne ………………………………...……………….

7. Proszę wymienić inne okoliczności mogące mieć wpływ na obecną sytuację materialną (choroba, 
niepełnosprawność, status bezrobotnego bez prawa do zasiłku, inne) ……………………………..

…………………………………………………………………….………………………………

………………………………………………………………………..…………………………...

……………………………………………………………………….…………………………....

8. Posiadane zaległości:

L.p. Posiadana zaległość
(proszę podać z jakiego tytułu) Kwota zaległości Uwagi

9. Złożony wniosek dotyczy:

1) Umorzenia wierzytelności

2) Odroczenia terminu spłaty wierzytelności,

3) Rozłożenia wierzytelności na raty.

Pouczenie:

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 
i oświadczam,że w szystkie składane w niniejszym oświadczeniu informacje są zgodne z prawdą.

.......................... ..........................................................

data  podpis składającego oświadczenie
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r.
poz.885 ze zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa szczegółowe zasady, sposób i
tryb udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w
przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskaże organ lub osobę uprawnione do
udzielania tych ulg.

Zmiana tej uchwały podyktowana jest dostosowaniem uchwały dotyczącej udzielania ulg w spłacie
należności cywilnoprawnych do obecnie funkcjonujących przepisów rozporzadzenia Komisji (UE) w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniuUnii Europejskiej .
Istotne zmiany związane z udzielaniempomocy de minimis:

1. brak konieczności badania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy – co oznacza, iż nawet
przedsiębiorca będący w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych na
ratowanie i restrukturyzację może skorzystać z pomocy de minimis,

2. zwiększenie pułapu pomocy de minimis dla przedsiębiorstw sektora drogowego transportu
pasażerskiego (ze 100 000 euro do 200 000 euro),

3. dopuszczenie pomocy de minimisdla sektora węglowego,
4. doprecyzowanie zasad dotyczących kumulacji pomocy (w przypadku połączeń i przejęcia

przedsiębiorstw, podziału przedsiębiorstwa na co najmniej dwa oddzielne podmioty,
kumulacja pomocy w przypadku prowadzenia działalności w sektorach objętych różnymi
limitamide minimis),

5.  wprowadzenie definicji pojęcia jednego przedsiębiorstwa (tzw. pojedynczego organizmu
gospodarczego).

Na gruncie prawa unijnego przedsiębiorstwem jest każda jednostka wykonująca działalność
gospodarczą niezależnieod jej formy prawnej i sposobu finansowania.Wszystkie podmioty, które są
kontrolowane (prawnie lub de facto) przez ten sam podmiot należy traktować jako jedno
przedsiębiorstwo.

Rozporządzenie nr 1407/2013 wprowadziło definicję tzw. „jednego przedsiębiorstwa” (tzw.
pojedynczego organizmu gospodarczego), które do tej pory nie funkcjonowało w przepisach
dotyczących przyznawania pomocy de minimis. Pod pojęciem „jednego przedsiębiorstwa” należy
więc rozumieć wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane

Przepisów rozporządzenia Komisji(UE) nr 1407/2013 nie stosuje się do pomocy:

· przyznawanej przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność w sektorze rybołówstwa i
akwakultury,

· przyznawanej przedsiębiorstwom zajmujących się produkcją podstawową produktów
rolnych,

· przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze przetwarzania i
wprowadzania do obrotu produktów rolnychw następującychprzypadkach:

o kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów
nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez
przedsiębiorstwa objęte pomocą;

o kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości się
producentom podstawowym

· przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw
członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów,
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tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi
związanymiz prowadzeniemdziałalnościwywozowej,

· uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów
sprowadzanych z zagranicy,

· prowadzonej w zakresie drogowego transportu towarowego na nabycie pojazdów
przeznaczonychdo transportu drogowego towarów,

a także w przypadku: jeśli łącznie z inną pomocą ze środków publicznych,niezależnieod jej formy i
źródła pochodzenia tym ze środków z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną w odniesieniu do tych
samych kosztów kwalifikowalnych,spowoduje przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy
określonej dla danego przeznaczenia pomocy.
W stosnku do obecnie obowiązujacej uchwały wprowadza się również załącznik określający wzór
oświadczenia dla osób fizycznychoraz podmiotów nieobjętychpomocą publiczną, który ubiegają sie
o przyznanie ulgi w spłacie należności. Załącznik określa istotne iformacje potrzebne do
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
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