
UCHWAŁA NR XXXV/456/21 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 28 października 2021 r. 

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności 
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubicz i jej jednostkom 
organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga 

stanowić będzie pomoc publiczną. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2021 r., poz. 1372) w związku z art. 59 ust.1-3 oraz art. 59a ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, poz. 1236, poz. 1535), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych 
o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Lubicz lub jej jednostkom organizacyjnym, warunki 
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz 
wskazuje organ lub osoby uprawnione do udzielania tych ulg. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) należności – rozumie się przez to należność pieniężną mającą charakter cywilnoprawny, przysługującą 
Gminie Lubicz lub jej jednostce organizacyjnej, obejmującą należność główną wraz z należnymi odsetkami 
i kosztami dochodzenia należności (należności uboczne) według stanu na dzień złożenia wniosku; 

2) przedsiębiorcy – rozumie się prze to podmiot prowadzący działalność gospodarcza, w tym podmiot 
prowadzący działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, bez względu na formę organizacyjno-
prawną oraz sposób finansowania; 

3) uldze – rozumie się przez to umorzenie, rozłożenie na raty spłaty lub odroczenie terminu zapłaty; 

4) wierzycielu – należy przez to rozumieć Gminę Lubicz lub jej jednostkę organizacyjną, 

5) dłużniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną 
nie posiadającą osobowości prawnej; 

6) działalność gospodarcza – działalność polegająca na oferowaniu towarów lub usług na rynku; 

7) jednostce organizacyjnej – należy przez to rozumieć jednostki budżetowe oraz samorządową instytucję 
kultury; 

8) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., 
poz. 305, poz. 1236, poz. 1535). 

§ 3. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności 
mające charakter cywilnoprawny przypadające Gminie Lubicz lub jej jednostkom organizacyjnym, na wniosek 
dłużnika, mogą być umarzane w całości lub w części, terminy ich spłaty mogą zostać odroczone lub płatność 
tych należności może zostać rozłożona na raty, na zasadach określonych w niniejszej uchwale. 

2. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa 
w ust. 2 mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich 
zobowiązanych. 

3. Umorzenie należności głównej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej 
części, w jakiej została umorzona ta należność. 

4. Nie pobiera się odsetek za zwłokę, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty 
dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską za polecenie przesyłki listowej (w zaokrągleniu do pełnych 
złotych). 

5. Nie dochodzi się należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Lubicz i jej 
jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100,00 zł (słownie: sto złotych 
00/100). 
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6. Od należności, której spłatę odroczono lub rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za opóźnienie za 
okres od dnia przyznania ulgi do dnia upływu terminu zapłaty włącznie, określonego przez organ przyznający 
ulgę. 

7. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości rat ustalonych przez organ przyznający 
ulgę, wierzytelność pozostała do spłaty staje się natychmiast wymagalna wraz z ustawowymi odsetkami za 
opóźnienie liczonymi od pierwotnego terminu zapłaty. 

§ 4. Do udzielania ulg uprawnieni są: 

1) Kierownicy jednostek organizacyjnych – jeżeli wartość należności głównej nie przekracza kwoty 5 000 zł; 

2) Wójt Gminy Lubicz – w pozostałych przypadkach, bez względu na wysokość kwoty należności 
pieniężnych. 

§ 5. Organ na wniosek zobowiązanego może udzielać ulg w spłacie należności pieniężnych mających 
charakter cywilnoprawny o których mowa w § 3 ust. 1, przypadających Gminie Lubicz i jej jednostkom 
organizacyjnym, które: 

1) nie stanowią pomocy publicznej; 

2) stanowią pomoc de minimis – zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z18 grudnia 2013 r. 
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 
(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1 z późn. zm.); 

3) stanowią pomoc de minimis w rolnictwie – zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 
pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9, zpóźn.zm.); 

4) stanowią pomoc de minimis w rybołówstwie – zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 717/2014 
z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 
190 z 28.06.2014, s. 45, z późn. zm.). 

§ 6. 1. Wniosek o udzielenie ulgi, dłużnik składa w formie pisemnej do organu uprawnionego.  

2. Podmiot nie będący przedsiębiorcą, który chce skorzystać z ulg, zobowiązany jest dostarczyć: 

1) wniosek, w którym zawarte będą szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia przesłanek 
uzasadniających udzielenie ulgi wraz z odpowiednimi dowodami; 

2) opis aktualnej sytuacji finansowej i rodzinnej dłużnika. 

3. Podmiot będący przedsiębiorcą, który chce skorzystać z ulg o których mowa w § 3 ust.1 będących 
pomocą de minimis zobowiązany jest dostarczyć: 

1) wniosek, w którym zawarte będą szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia przesłanek 
uzasadniających udzielenie ulgi wraz z odpowiednimi dowodami; 

2) wszystkie zaświadczenia / oświadczenia o pomocy de minimis oraz o pomocy de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających 
go lat podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, jaką otrzymał w tym okresie, albo 
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

3) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu 
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, 
poz. 311 z późn. zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie 
informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 
(Dz.U. Nr 121, poz.810). 

§ 7. 1. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione dokumenty nie wystarczają do ustalenia istnienia lub 
braku przesłanek do udzielenia ulgi, organ uprawniony wzywa dłużnika do ich uzupełnienia.  

2. Nieuzupełnienie przez dłużnika wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez 
rozpatrzenia. 

§ 8. 1. Umorzenie należności głównej skutkuje umorzeniem odsetek.  
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2. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności 
podlegają umorzeniu odsetki. 

§ 9. 1. Udzielenie ulgi następuje na podstawie:  

1) pisemnego jednostronnego oświadczenia woli organu uprawnionego; albo 
2) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dłużnikiem i organem uprawnionym. 

2. Odmowa udzielenia ulgi następuje na podstawie pisemnego jednostronnego oświadczenia woli organu 
uprawnionego. 

§ 10. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Lubicz i jej jednostkom 
organizacyjnym, mogą być z urzędu umarzane w całości w przypadku wystąpienia okoliczności, o których 
mowa w art. 56 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

§ 13. Uchwałę w części dotyczącej pomocy de minimis stosuje się do dnia 30 czerwca 2024 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Barcikowski 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 7A190E37-D9B1-4103-8848-B5B5F3F94FDB. Uchwalony Strona 3



UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy
publicznej oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do ich udzielania. Konieczność
przygotowania niniejszej uchwały wynika z potrzeby dostosowania zasad udzielania ulg do
nowelizacji przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

W związku z upływem okresu obowiązywania uchwały Nr XLVI/615/2018 Rady Gminy
Lubicz z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu
udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków
dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania
tych ulg, zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały.

Na podstawie art. 7 ust. 3, 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 743) pismem z dnia 03.09.2021 r.
projekt uchwały został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz
Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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