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UCHWAŁA NR XXXVIII/461/2010
RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE

z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych 
o charakterze cywilnoprawnym gminy Choszczno oraz jednostek jej podległych, warunków dopuszczalności 

pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania 
organów uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 177, poz. 1725; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 
974 i Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 22, poz. 420 i Nr 157, poz. 
1241 ) oraz art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady i tryb umarzania, odraczania terminów zapłaty i rozkładania na raty należności 
pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym gminy Choszczno oraz jej jednostek podległych zwanych dalej 
„wierzytelnościami” przypadającymi od osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”, warunki dopuszczalności pomocy publicznej 
w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazuje się organy uprawnione do 
udzielenia ulg. 

§ 2. Wierzytelnościami, o których mowa w § 1, są zaległe i bieżące należności pieniężne ( należność główna ) 
przypadające od jednego dłużnika wraz z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia należności ( należności 
uboczne ) według stanu na dzień umorzenia, odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia na raty, a jeżeli należność 
główna została zapłacona jest to suma należności ubocznych. 

§ 3. Przepisów uchwały nie stosuje się do wierzytelności, których zasady i tryb umarzania, odraczania oraz 
rozkładania na raty regulują odrębne przepisy. 

§ 4. 1. Umorzenie, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty wierzytelności następuje na podstawie 
wyrażonego na piśmie jednostronnego oświadczenia woli organu uprawnionego. 

2. Projekt oświadczenia, o którym mowa w ust.1, opracowują zgodnie z kompetencjami, pracownicy 
merytoryczni komórek organizacyjnych Urzędu lub kierownicy jednostek podległych. 

§ 5. 1. Wierzytelności mogą być umarzane, rozkładane na raty lub odraczany może być termin ich zapłaty. 

2. Umorzenie, rozłożenie na raty oraz odroczenie terminu zapłaty może dotyczyć zarówno całości jak i części 
wierzytelności. 

§ 6. Umorzenie wierzytelności, o których mowa w art. 56 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240 j.t. ) może nastąpić z urzędu. 

§ 7. 1. Umorzenie wierzytelności o charakterze cywilnoprawnym, za którą odpowiada solidarnie więcej niż 
jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich 
zobowiązanych. 

2. Umorzenie wierzytelności głównej pociąga za sobą umorzenie wierzytelności ubocznych. Jeżeli umorzenie 
dotyczy części wierzytelności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu 
wierzytelności uboczne. 

§ 8. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym na wniosek 
dłużnika wierzytelność może zostać umorzona, termin płatności wierzytelności może zostać odroczony lub 
wierzytelność może zostać rozłożona na raty. Okres, na który rozłożono spłatę wierzytelności lub odroczono termin 
zapłaty nie może być dłuższy od przewidzianego prawem okresu jej przedawnienia. 
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2. Od wierzytelności, której termin zapłaty odroczono lub rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę 
za okres od daty wydania oświadczenia woli, o którym mowa w § 4 do upływu terminu lub terminów zapłaty. 

3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości ustalonych rat, pozostała do spłaty 
wierzytelność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, w tym również 
z odsetkami, o których mowa w ust.2. 

§ 9. 1. Organem uprawnionym do umarzania wierzytelności, rozkładania na raty i odraczania terminów 
płatności wierzytelności, o których mowa w § 1 i § 2 jest Burmistrz Choszczna. 

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy Choszczno upoważnieni są do rozkładania na raty i odraczania 
terminów płatności wierzytelności pobieranych przez te jednostki jeżeli jej wartość nie przekracza kwoty 2.000,00 
zł. 

§ 10. Komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy Choszczno składają Burmistrzowi za 
pośrednictwem Skarbnika informacje o udzielonych ulgach, o których mowa w § 5, w terminie: 

1) do dnia 30 lipca każdego roku za I półrocze, 

2) do 30 stycznia każdego roku za rok poprzedni. 

§ 11. 1. Ulgi, o których mowa w § 1 i § 2 udzielone na podstawie § 8 w odniesieniu do działalności 
gospodarczej prowadzonej przez danego dłużnika, mogą stanowić pomoc de minimis i udzielane są zgodnie 
z rozporządzeniem 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 Nr 379 z 28.12.2006 r.) 

2. Ulg, o których mowa w ust.1 udziela się, gdy wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de 
minimis dla jednego przedsiębiorcy otrzymanej przez niego w okresie bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających 
go lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej 200 tyś, euro, a w przypadku podmiotu gospodarczego 
działającego w sektorze transportu drogowego – 100 tyś. Euro. 

3. Dłużnik prowadzący działalność gospodarczą korzystający z pomocy zobowiązany jest do złożenia wraz 
z wnioskiem: 

1) wszystkich zaświadczeń 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, bądź oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy, 

2) formularza stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie 
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz.U. Nr 53, poz.311 
). 

4. Dłużnik korzystający z pomocy de minimis w ramach niniejszej uchwały jest zobowiązany do przedłożenia 
w żądanym terminie-na wniosek organu udzielającego pomocy – dodatkowych dokumentów lub informacji 
niezbędnych dla jej oceny oraz prawidłowego udzielenia. 

5. W przypadku, kiedy udzielenie ulgi stanowiącej pomoc de minimis nie jest możliwe z uwagi na 
przekroczenie pułapu dopuszczalnej pomocy de minimis lub z uwagi na niedopełnienie obowiazków określonych 
w ust. 3 i 4, wniosek dłużnika o ulgi pozostaje bez rozpatrzenia. 

§ 12. Organ może uchylić się od skutków swojego oświadczenia o umorzeniu lub udzieleniu innych ulg 
w spłacaniu wierzytelności, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody, na podstawie których umorzono lub udzielono ulg 
w jej spłacaniu, okazały się fałszywe, bądź że oświadczenie zostało wydane w wyniku przestępstwa, albo że 
dłużnik wprowadził ten organ w błąd co do okoliczności, które stanowiły podstawę jego wydania. 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choszczna. 

§ 14. Traci moc uchwała Nr XLI/321/06 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie 
określania szczegółowych zasad i trybu umarzania należności jednostek organizacyjnych Gminy Choszczno albo 
Gminy Choszczno oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 
97, poz.1818). 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
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Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Bogusław Szymański


