
UCHW.ĄŁA nr 7Ż41XXIU20LŻ

RADY Gn{INY w RoZ\ń/IENICY

Z DNIA 28 czenyca 2012 roku

lv sprawie określenia szcz€góło$T'ch zasad, sposobu i Ę'bu umarzania' odraczania
splaĄ' lub rozkładania na raty należności pieniężnych mając5'ch clrarakter
cywilnopra\ł'ny, przypadających gminie rv Roźu'ienica 

'oraz jej jednostkom podległym,
warunkó\\/ dopuszczalności pomocy publicznej rł'przypadkach, lv których ulga będzie
stanowić pomoc publiczną oraz rł'skazania podmiotórv uprarvnion)'ch do udzielania q'6fu

ulg.

Na podstav'ie ar1. 18 ust' 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sarrrorządzie
gninnym (Dz.U.z 2001 r. Nr l42,poz. 1591;zŻ00Ż r. Nr 23, poz.2Ż0,Nr 62, poz. 558, Nr
113,po2.984,Nr 153, poz. 1271,Nr214,poz. 1806;22003 r.Nr80, poz.717,Nr l62,poz.
1568;zŻ004 r.Nr102,poz. 1055,Nr11ó,poz'12031.z2005 r.Nr172,poz'1441,Nr 175,
poz. 1457;22006 r. Nr 17, poz. 128. Nr 181, poz. 1337;22007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173,
poz. 1218;22008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223.po2. 1458;22009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1Ż41;z2010 t. Nr 28, poz. 142i 146' Nr 40' poz. 230, Nr 106, poz.675) w związku z
art.59 ust. 1, 2 i 3 ustarły z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz' U. Nr 157,
poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96' poz. 6Ż0, Nr 123, poz. 835, Nr l52, poz. 1020, Nr
238' poz. 15 78, Nr 257 , poz. |726) kada Gminy w RoŹwienicy uchwala, co następuje:

s 1.

okeśIa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na
raĘ należności pieniężnych rnających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie w
Roźwierricy oraz jej jednostkom podległym, zwanych dalej ,,należnościami pienięŻnymi'', od
osób fizycznyclr, osób prawnych' a takŻe jednostek organizacyjrr1'ch nieposiadających
osobowości prarł'nej, zwanych dalej ,,dłuznikarni''. warru ,ii dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkaclr, w ldórych ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazuje
się organy uprawnione do udzielania ulg.

s2.

Należnościami pienięŹnyrni, o których mowa w $ l. są zaległe i bieżape rrależności pienięŻne
(należność głórvna) przypadajape odjednego dłuŻnika wraz z należn5,1y1j odsetkami i kosztami
dochodzenia nalezności (należności uboczne) rvedług stanu na dzień unrorzenia, odroczenia
spłaty lub rozłoŻenia na raty' a jeŻeli naleŻnośó głó''ma została zapłacona _ suma naleŻności
ubocznl ch.

s3.

Przepisótv uclru'ały nie stosuje się do naleŻności pienięŻn5'ch, któryclr zasady i tlyb
unrarzania, odraczania spłaty oraz rozkładania na raĄ' regulują odrębne przepis-v.



s1.

1' Unrotzenie. odroczenie spłaty lub rozłozenie na r'aty rraleŻności następuje na podstalłie
\ĄyraŻonego lra piśrnie jednostronl]ego ośrviadczenia rł,o1i orgarlu uprau'l-tiolreeo '

2. Sprawy z zakesu niniejszej trchwały prowadzi Referat Finangowo-podatkowy w Urzędzie
Gminy w Roźrł'ienicy.

3. Umorzenie. odroczenie spłat; oraz lozłoze:rie na ]'aty_ naleŻności pienięŻnycIr nroże

dotyczyc całości lub części naleŻrrości.

$s.

l. NaleŹrrości pienięŻrre rrrogą być umarzane, jeżeli:

1) osoba fiz1'czrra_ zmarła' nie pozostarviając żadnego majątku albo pozostawiła maj ątelt
rrie podlegający egzekucj i na podstawie odrębrrych pzepisów, albo pozostawiła
przedmiot'v codzienrego uŻ},tku domowego, których łączna waftośó nie przekacza
kwoty 6.000 zł;

2) osoba prawna - została w1'kreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy
jednoczesnym braku majątku' z ktorego moŻna by egzekrvować naleŻrość, a
odpowiedzialność z t1'tułu nale:Łności nie przeclrodzi z mocy prasva na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione prz1puszczenie, Że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska
się kwot1' wyŻszej od kosztów egzekucyjnych i doclrodzenia tej należności lub

postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne;

4) jednostka orgalrizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

2. Umorzetrie w przypadkaclr okeślonych w ust. 1 pkt 1_4 rrastępuje z urzędll.

3. Unrorzenie rv prz1,padku okeślon1m w ust. 1 plct 5 rrastępuje z wzędll albo na wrriosek

dłużnika.

$6.

1' Umorzenie należności pienięznej, za którą odpowiada solidamie lĄ'ięcej niŻ jeden dłuŹnik'

nroŻe nastąlić. gdy okoliczności uzasadriiające umorzenie zachodzą co do wszystkich

dłużnikólv.

2. Urrrotzenie rraleŻności głównej pociąga za sobą unorzenie rraleŻriości ubocznyclr (odsetek i

kosztów doclrodzerria naleŻności). Jeżeli unorzenie dotyczy części należności głóvłrej, ił'

odpowiednirrr stosuŃu do tej naleŻności podlegają umorzeniu naleŻ-rości uboczre (odsetki i

koszty dochodzenia naleŻności)'

3' JeŻeii untotzenie dotvcz,v części naleŻności pienięŻnej, naleŻy określić tenrrin spłat.v

pozostałej części'



4. W plz1'padku. gdy dłuŹrrik nie dotzyrnyrł'ał telminu zapłaty, unrorzenie nroze byc cofnięte.
odport,iednio stosuje się $ 4 ust. 1 uclru'ały.

5. .IeŻeli naleŻność objęta jest na podstawie o&ębnyclr przepisórv podatkietn VAT, urnorzenie
nie obejrnuje kwoty naleŹnego podatku.

s7.

1 . W przypadkaclr uzasadniorryclr wźnyrn interesem dłuznika lub interesem publicznym albo
rvzględarni społecznymi lub gospodarczymi, na wniosek dłużnika, terrrrin spłaty naleŹtrości
pienięŹnej moŻe zostać odroczony albo naleŻnośó pieniężna moŻe zostaó rozłożona na faty'

okres, na który odroczono spłatę należności albo rozłożono należności na raty nie moŻe

przekraczać przewidziarrego prawem okesu przedawnienia naleŻności.

2. od naleŻności, której termin spłaty odroczono albo rozłoŹono na raty, rrie pobiera się

odsetek za zwło\<ę za okres od dnia wydarria oś\Ą.iadczenia woli, o którym mowa W s 4 ust. t,
do dnia upływu ternrinu spłaty albo terminów zapłaty poszczególnygh ..,.

3. W razie przelaoczenia przez dfuznka odroczonego terminu spłaty naleŻności albo rrie

uiszczetia w tem1inie lub w pełnej wysokości ustalonych rat, przedniotowe należności
pieniężne stają się natychniast wymagalrre wraz z naleŻnymi odsetkami za zwłokę' rv tym

równieŻ z odsetkami, o których mowa w ust. 2.

4. Zateffin zapłaty przyjmuj e się dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela.

$8.

l. organem uprawnionym do umorzenia, odroczenia spłaty i rozłożenia na raty rrależności

pienięŻnych, o których mowa w $ 1 i 2, jest Wójt Gminy RoŹwrenica.

$e.

o udzielonych ulgach sporządza się sprawozdanie, według wzoru stanou'iącego załącznik do

uchwały, rv terminach:

1' zaI półrocze _ do dnia 20 lipca kaŹdego roku,

2' za rok poprzedni _ do dnia Ż0 styczniakaŻdego roi<u.

s 10.

1. Ulgi udzielone na podstarvie niniejszej uchv,ały w odniesieniu do działalności gospodarczej

prorł'adzonej przez dhlŻnlka' określone lv $ 5 ust. 1pkt5 iwŚ 7ust. l, nrogą stanou/ić pomoc

de nillilllis, a iclr udzielanie następuje zgodnie z rozporządzeniem Konisji (\\iE) nr

199812006 z drria 15 grudnia 2006 r. w sprarł.ie stoso\\'ania art' 87 i 88 Traktatu o pomoc1'de

minimis (Dz. Urz. UE L NL 379 z 28 grudnia 2006 r.).



2' Ulg' o któl-vclr mowa w ust. 1, udziela się, gd;'wańośó pomocy brutto łącznie z rvaftością

irr'trej ponrocy de mirrin-ris dla jednego przedsiębiorc1' otlzytnanej przez niego w okresie

biezącego r.oku kalerrdarzowego olaz dwóclr poprzedzających go lat kalendarzow1'clr nie

przekracza kwoty stanorviącej 200 tys. eulo, a w przypadku podmiotu gospodaczego

działajapego \Ą' selcolze tlanspońu drogov/ego _ 100 tys. euro.

3. DłuŻnik prorł'adzący działalnośó gospodarczą korzystający z ponocy zoborł'ią3any jest do

złoŻenja wraz z wnioskiem:

1. wszystkich zaświadczei o pomocy de nrinimis, jakie otrzymał w roku, rv któlyrt

ubiega się o pomoc oraz w ciagu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenia o

rł'ielkości pomocy de minimis otrzynanej w tym okresie, bądź oświadczenia o

nieotrzymaniu takiej PomocY;

2. ',Formularz 
informacji przedstawianyclr przy ubieganiu się o pomoc de minimis'',

stanowiący załącznlk do rozporządzenia Rady Ministrów z dlia Ż9 marca 2010 r. w

sprawie zakresu informacj i przedstawianych przez podmiot ubiegajapy się o pomoc de

minimis (Dz. U. Nr 53, Poz. 3i 1);

3' Sprarł,ozdań finansowyclr za olaes 3 lat obrotowych, o któryc1r mowa rv $ 2 ust. 1 pkt

Ż rczporządzeria Rady Mirristrów z dnia Ż9 narca 2010 r. rł' sprarvie zakresu

informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de nrinimis

(Dz. U. Nr 53, poz. 311)

4. DłuŻnik korzystający Z pomocy de mininris na podstalvie niniejszej uclrlvały jest

zobowiązany do przedłozenia w Żądanym ternrinie _ na wniosek organu udzielajapego

pomocy - dodatkowych dokumentów lub informacj i ńezbędnych dla jej oceny oraz

prawidłowego udzielenia.

5. W przypadku. kiedy udzielenie ulgi stanov.iącej pomoc de minimis rrie jest rnoŻliwe z

urvagi na przelłoczenie pułapu dopuszcza1nej pomocy de minimis lub z uwagi na

rriedopełnienie oboił'iązków określon)'ch w us1. 3 i 4, wniosek dłuŻnika o ulgi pozostaje bez

rczpalrzenra.

$ 11.

organ upra\Ąłriony, wymieniorry w $ 8 uchwały, moŻe uclrylić się od skutkólł oświadczenia

lv przednriocie umorzenia, odroczenia spłaty i rozłożenia na raty naleŻności pienięŻnyclr,

jeŻeli lv-r,'jdzie na j arv, że doivody, na podstarł'ie, któryclr przyzrrano ulgę, okazały się

iałszywe, aibo' Że dłuŻnik ''vpl olvadził ten olgan w błap, co do okoiiczności' które stancrł'iły

podstawe w1'dallia oświadczenia.

$ 12.

\tr/)'kona:rie uchu'ały po\Ą'ielza się \Vójtov'i Gmin1' R6111'1 g'1..'



Uchrvała wchodzi w Życie po upłyrł'ie
Vloj ewództrł'a Podkalpackie go

s 13.

l4 dni od dnia ogłoszenia rv Dzienniku Urzędolłylrr

WCEP

sra /r.'


