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Zalqcznik do Zarzqdzen ia N r 1 481 1 4
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

Uchwala Nr .. . . . . . . . . . . ' .
Rady Miejskiej w Czenrionc+Leszczynach

z dnia

w sprawie szczegolowych zasad, sposobu itrybu umarzania naleino6ci pieniq2nych majqcych
charakter cy,,iilnopiawny przypadajqcych Gminie i Miastu Gzerwionka-Leszczyny lubjej
jednostkom podleglym oiaz udzielania innych ulg w splacaniu tych naleino5ci, atakie
wskazania oigan6w do tego uprawnionych oraz okreSlenia warunk6w dopuszczalno6ci
pomocy publicznej w przypadkach, w kt6rych ulga stanowi6 bqdzie pomoc publicznq

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1, arI.41 orazart.42 ustawy zdnia 8 marca 1990r'
o samorz4dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2O13r. poz. 594 z p62niepzymi zmianami), art. 59
us t .2 ius t .3wzw iqzkuza r t .56us tawyzdn ia2Ts ie rpn ia200gr .o f i nansachpub l i cznych ( teks t
jednolity Dz. U. z2O1br. poz.885 zp62nielszymi zmianami), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie
z Uchialq Nr XLI/534/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 lutego 2014r. w
sprawie olireSlenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq dzialalnoSci pozytku publicznego
lub organizacjami pozariqdovtymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o dzialalno$ci poZytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr
234, poz. 1536 z p62niejszymi zmianami) projektow akt6w prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczEcych dzialalno6ci st-atuioweltych organizacji (Dz. Urz. Woj. Slqskiego 22014r; poz. 1509) oraz
po igtoiieniu Prezesowi Urzqdu Ochrony Konkurencji i Konsument6w stosownie do wymogu art. 7
ust.5 ustawy zdnia 30 kwietnia 2004r. o postqpowaniu w sprawach dotyczqcych pomocy publicznej
(tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z p62nieiszymi zmianami)

Rada Miejska w Czenrionce-Leszczynach
uchwala, co nastqPuie:

sl

Uchwala okre$la szczegolowe zasady, spos6b i tryb umarzania, odraczania terminu splaty lub
rozkladania na raty nale2noSci pieniqznych majEcych charakter cywilnoprawny, przypadajacych
Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny lub podleglym jejjednostkom organizacyinym, zwanych dalej
,,nale2no$ciami' wobec os6b fizycznych, os6b prawnych, a tak2e jednostek organizacyjnych nie
posiad ajqcych osobowo6ci prawnej, zwa nych dalej,,dtuzn i kam i".

s2
1. Stosowanie ulg, o ktorych mowa w $ 1 w nastqpujqcych przypadkach:

osoba fizyczna - zmarla, nie pozostawiajqc 2adnego majqtku albo pozostawila majqtek
niepodlegajqcy egzekucji na podstawie odrqbnych przepis6w, albo pozostawila przedmioty
codziennego uzytku domowego, ktorych lqczna warto66 nie przekracza kwoty 6 000,00 zl;

osoba prawna - zostala wykre6lona z wla6ciwego rejestru os6b prawnych przy jednoczesnym
braku majqtku, z kt6rego mo2na by egzekwowa6 nale2no56, a odpowiedzialno66 z tytulu
nale2no6ci nie przechodzi zmocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione pzypuszczenie, 2e w postqpowaniu egzekucyjnym nie uzyska siq
kwoty wyzszej od koszt6w dochodzenia i egzekucji tej nalezno6ci lub postqpowanie
egzekucyjne okazalo siq nieskuteczne;

1 )

2)
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4l jednostka organizacyj na nieposiadajqca osobowosci prawnej ulegla likvttidacji;

nastQpuje z uzqdu.

s3

l .Nale2noSCmozezostaeumorzonawcalo6cilubwczqSci ' je2eli :

1) nale2noSci nie Sciqgniqto w toku zakoficzonego postqpowania lilo'vidacyjnego lub

upadlo5ciowego;

2) zachodziwazny interes dluznika lub interes publiczny;

3) nie mo2na ustaliO dluznika.

2. Umozenie nale2no6ci w pzypadkach okreSlonych w usl

dlu2nika, a w przypadkach okre5lonych w ust' 1 pkt

wiezyciela.

o6wiadczenie (porozumienie) o umorzeniu nale2no5ci musi by6 pop.zedzone.?-o:lQpowaniem

wyjasniajqcym, kt6re il:i"i"'pivna;mnie;i"ane ipo"slanek umorzenia wymienionych w $ 2 lub

$ 3 ust. 1.

Jezeli umozenie dotyczy czqsci nale2nosci, w oswiadczeniu (porozumieniu) oznac'za siq termin

i tryb zaflaty porortir"i oii6i nale2no$ci. W razie niedotzymania tego terminu przez dlu2nika

ogwiadczenie (porozumienie) wygasa. Oia omawianej sytuacji umozenia czqsci nale2noSci

stosuje sig odpowiednio zapisy S 5 ust' 2'

w pzypadku gdy opr6cz dluZnika gl6wnego sq zobowiqz-ary inne osoby, naleznosci' o kt6rych

mowa w S 2 lub g 3 uit- t, tog{ tost"-C ,to|zon" $lko wtedy, gdy warunki umazania sq

spetnione wobec wszystkich zobowiqzanych'
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1. Do umazania nale2noSci uprawnienisq:

1) Kierownicy jednostek organizacyjnych podleglyg! gIiT" i Miastu Czerwionka-Leszczyny w

zakresie swbicn spraw do kwoty nie pzekraczajqcej 2'5O0'- zl]'

2) Burmistz Gminy i Miasta dla spraw z pkt 1, kt6re pzekraczaiq kwotq 2'500'- zN i dla

wszystkich spraw zzakresu Uzqdu Gminy iMiasta'

pzez kwotg nale|nosci, o kt6rej mowa w.ust. 1 rozumie sig nale2no56 gl6wnq Yraz.z odsetkami

ustiawowymi, a w przyb"Ofu )astrzeZenia odsetek umownych wraz z odsetkami umownymi'

ustalonq wedlug 
"an, 

hb o.ierl zNo2enia jednostronnego oswiadczenia woli lub zawarcia ugody'

Kwoty nalelno$citego samego dtu2nika wynikajqce zr62nych ttttuf6w nie ulegajq kumulacji'

Kierownicy jednostek organizayjnych podleglych zobowiqzani.sq do pzedkladania. Burmistzowi

Gminy i Miastra Czenrioika-t-e#czyny 
"tclgOnwej 

informacjio stosowaniu ulg o kt6rych mowa

w $ 1lw terminie do 31 stycznia za rok popzedni'

1 pkt 1 i 2 mo2e nastqPi6 na wniosek
1 i 3 r6wnie2 z uzqdu, z inicjatYwY

3.

4.

2.

3.

4.
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1. W pzypadkach uzasadnionych wzglqdami spolecznymi lub gospodarczymi osoby i organy

wymienione w g a, na wnioslk dluZniia mogq jednorazgwo odrbcza6 terminy splaty calogci lub

ciqsci naleznodci, iuu torrozyc ptatnos6 caodcilub czq5ci nale2no6ci na raty na okres nie dlu2szy

ni260 miesigcy liczqc od dnia zloZenia wniosku'



3.

4.

5.
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Od naleZnoSci, kt6rych termin sptaty odroczono lub kt6rych splatq rozlozono na rq!V, pobiera siq

za zwlokg 50o/o zbstze2onych w umowie odsetek umownych, a w przypadku braku ich

zastzeeenia 50% odsetek us[awowych, liczonych od dnia Aozeniawniosku do dnia zastosowania

ulgi.

W pzypadku negatywnego stanowiska w sprawie odroczenia lub rozlo2enia na raty, odsetki

ticzbne sq w pef-nei wys6foSci, do dnia dokonania wplaty. Bieg naliczania. odsetek zostanie
p12"*"ni w okresie od dnia Ao2enia wniosku do dnia dorgczenia dluznikowi oSwiadczenia lub

zaw arcia po rozu m ie n ia.

Je2eli dlu2nik nie splaci w terminie albo w pelnej wysoko$ci nale2no6ci, kt6rej termin pNatnosci

odroczono albo nie splaciw pelnejwysokoSci ustaionych rat, nale2noS6 pozostala do zapNaty staje

sig wymagalna natycirmiast wraz z odsetkami ustawowymi lub umownymi.

W pzypadkach uzasadnionych wzglgdami spoleczno - gospodarczym! w szczeg6lno5ci, gdy

otuzni{dwi grozi upadlos6 lu'b zacnoOii konieczno56 redukcji zatrudnienia pzewy2szajqca 10o/o

zatrudnionyih, dopuszcza siQ mozliwo66 odstqpienia od natychmiastowej wymagalno6ci

Swiadczenia. W takim pzypaOfu mo2liwe jest negocjowanie nowych warunk6w spta$ z

wydlu2eniem okresu spacania rat lub odroczenla ptatnoScido 24 miesiqcy liczqc od dnia zlo2enia
pierwszego wniosku.

s6

Umozenie nale2noSci, rozlo2enie na raty lub odroczenie terminu splaty nale2noSci nastqpuje

w odniesieniu do naleinosci - na podstawie pzepis6w prawa cywilnego, np. w formie ugody lub
jednostronnego oSwiadczenia woli organu wymienionego w S 4 ust' 1'
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l. W pzypadku zlozenia wniosku przez dlu2nika prowadzqcego dzialalnogc gospodarcza bez

"odfeO, 
na formq organizacyjno prawnq oraz spos6b finansowania (zwanego dalej

,priedsiqbiorcq"), w przy-padkacii okre6lonych w S 3 ust, 1 pkt 1 (w odniesieniu. do postqpowania

ripadloSiiowegb)'i pktz'orazw S 5 ust. i, udzielenie ulg w postraci umozenia, odroczenia lub
rozlo2enia na raty 

'sptaty 
naleZnoSci zgodnie z pzepisami ustawy z {n-!_30 kwietnia 2004r. o

postgpowaniu w ipriwa-ch dotyczqcych pomocy publicznej (Dz. U. z 20Q7r. Nr 59, poz. 404 z
p62niejszymi zmianami), kt6re:

stanowiq pomoc de minimis w zakresie i na zasadach okreSlonych w ro_zpozqdzeniu
Xomisji (iJE) Nr 1407/2013 w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcj6nowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz- UE, seria L, nr 352 z
dnia24 grudnia 2013r.);

stanowiq pomoc de minimis w zakresie i na zasadach okre5lonych w ro_zpozqdzeniu
Komisji 

'(UE) 
Nr 1408/2013 w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Uz. UE,
seria L, nr 352 z dnia 24 grudnia 2013r.);

stanowiq pomoc de minimis ptzyznawanq pzedsiqbiorstwom wykonujqcym uslugi
Swiadczone w og6lnym interesie gospodarczym w zakresie i na zasadach okreSlonych w
rozpozqdzeniu Romisji(UE) Nr 36012012z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie stosowania
art.' 102 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
prryznawanej pzedsiebiorstwom wykonujqcym uslugi Swiade_zone w og6lnym interesie
gospodarczym (Dz. Urz. UE, seria L, nr'l'14 z dnia 26 kwietnia 2012r-);

1 )

2)

3)

4) nie stanowiq pomocy publicznej.
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Pomoc de minimis nie wystqpiw pzypadkach okeSlonych w S 2 pkt 1,2i 4 (brak przedsigbiorcy)
orazw $ 2 pkt 3 (spetnienie testu prywatnego wierzyciela).

Ulgiw postaci umozefi, odroczefi lub rozlo2enia na raty splaty nale2no5ci mogq zostad udzielone
jedynie w pzypadku, gdy wartoS6 pomocy de minimis udzielanej pzedsiqbiorcy na podstawie
niniejszej uchwaly, Qcznie z warto5ciq innej pomocy de minimis uzyskanej pzez niego w r62nych
ficrmach i z r62nych 2r6del, w bie2qcym roku kalendarzowym oraz w dw6ch popzedzajqcych
latach kalendazowych nie przekracza kwoty stanowiqcej r6wnowartoSd 200 tys. euro (pzemysl,
pzetw6rstwo i obr6t produktami rolnymi oraz drogowy transport pasa2erski), 100 tys. euro (dla
pzedsigbiorc6w dziafajqcych w sektoze drogowego transportu towarowego), 15 tys. euro (w
zakresie podstawowej produkcji produkt6w rolnych - hodowli z$terzqt, upra\l/y 2b62, sadownictwa
i ogrodnictwal oraz kwo$ stanowiqcej r6wnowartoS0 500 tys. euro dla uslug Swiadczonych w
o96lnym interesie gospodarczym.

Podmiot ubiegajqcy sig o udzielenie ulgi w splacie nalezno6ci cywilnoprawnych stanowiqcych
pomoc de minimis wraz z wnioskiem o umozenie, odroczenie lub rozlozenie na raty splaty
nale2no5ci zobowiqzany jest do pzedlo2enia:

1) wszystkich zaSwiadczeri o pomocy de minimis, jakie otrzymal w roku, w kt6rym ubiega sig o
pomoc, oraz w ciqgu 2 popzedzajqcych go lat, lub o6wiadczenia o wielkoSci pomocy de
minimis otzymanej w tym okresie, albo o$wiadczenia o nieotzymaniu takiej pomocy w tym
okresie;

2) informacji niezbgdnych do udzielenia pomocy de minimis okreSlonych w rozpozqdzeniu Rady
Ministr6w z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji pzedstawianych pzez
podmiot ubiegajqcy siq o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 311 z p62niejszymi
zmianami).

Podmiot ubiegajqcy siq o udzielenie ulgi w splacie nale2noSci cywilnoprawnych stanowiqcych
pomoc de minimis w rolnictwie lub rybot6wstwie wraz z wnioskiem o umozenie, odroczenie lub
rozloZenie na raty sptaty nale2noSci zobowiqzany jest do pzedNo2enia:

l) wszystkich zaswiadczefi o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybol6wstwie, jakie otzymal w' 
roku, w kt6rym ubiega siq o pomoc, orazw ciqgu 2 popzedzalqcych go lat, lub o5wiadczenia
o wielko5ci bomocy Oe minimis w rolnictwie lub rybol6wstwie otzymanej w tym okresie, albo
oSwiadczenia o nieotzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacji niezbgdnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybol6wstwie' 
okreSlonych w rozpozqdzeniu Rady Ministr6w z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji
sktadanych pzez'podmiot ubiegajqcy siq o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybol6wstwie
(Dz. U. z2O1Or. Nr 121, poz. 810 zp62nielszymizmianami).

s8

Traci moc uchwala Nr Lll/607/10 Rady Miejskiejw Czerwionce - Leszczynach z dnia 3 wzeSnia 2010
roku w sprawie szczeg6lowych zasad itrybu umazania nale2no5ci pieniq2nych majqcych charakter
cywilnopiawny pzypadajqcycn Gminie i Miastu Czerwionka - Leszczyny lub jejjednostkom podleglym
oiaz udzielaiia irinycn 

- 
ub w splacaniu tych nalezno5ci, a tiak2e wskazania organ6w do tego

uprawnionych oraz-okreSlenia warunk6w dopuszczalnoSci pomocy publicznej w przypadkach, w
kt6rych ulga stanowiC bgdzie pomoc publicznq.

4.
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se

Wykonanieuchwalyoowlez.a.srgBurmistzowiGminyi .MiastaCzerwionka- |eszczyny
Kierown ikom ieO nostef-poJf 

"gry"n 
Gminie i M iastu Czerwion ka-Leszczyny'

s10

Uchwala podlega ogtoszeniu w Dzienniku Uzqdowym Wojew6dztwa SQskiego i wchodzi w Zycie

po uptywie 14 dniod jejogloszenia'


