
 

Uchwała Nr XXIV/122/2017 

Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca 

z dnia 29 września 2017 

 
w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na 

raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających 

Związkowi Gmin Wierzyca, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, 

w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu uprawnionego do 

udzielenia tych ulg.  

 

Na podstawie art. 59 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 69 

ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 

446 z późn.zm.) w związku z § 11 ust. 2 pkt 14 Statutu Związku Gmin Wierzyca z dnia 22 

listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2012 r., poz. 3762 z późn.zm.), Zgromadzenie 

Związku Gmin Wierzyca, uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

 

Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 

spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Związkowi 

Gmin Wierzyca, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga 

stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazuje się organy uprawnione do udzielenia tych ulg.  

 

§ 2 

 

Ilekroć w uchwale mowa jest o:  

1. wierzycielu — rozumie się przez to Związek Gmin Wierzyca,  

2. dłużniku — rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną a także jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zobowiązaną do zapłacenia należności,  

3. należności — rozumie się przez to cywilnoprawną należność pieniężną obejmującą należność 

główną wraz z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia należności (należności uboczne) 

należną Związkowi Gmin Wierzyca na dzień złożenia wniosku o umorzenie, odroczenie 

terminu zapłaty lub rozłożenie jej płatności na raty,  

4. uldze — rozumie się przez to umorzenie w całości lub części należności, odroczenie 

terminów spłaty całości lub części należności oraz rozłożenie na raty spłaty należności w 

całości lub części.  

 

§ 3 

 

Do udzielania ulg w spłacie należności uprawniony jest Zarząd Związku Gmin Wierzyca.  

 

§ 4 

 

1. Należność może zostać umorzona z urzędu w całości w przypadku zaistnienia okoliczności 

wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.  
 



 

2. Należności mogą być na wniosek dłużnika w całości lub w części umarzane, ich spłata może 

być odraczana lub rozkładana na raty w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem 

dłużnika lub interesem publicznym, w tym w szczególności względami społecznymi, 
gospodarczymi oraz możliwościami płatniczymi dłużnika.  

3. W przypadkach wskazanych w ust. 2 organ uprawniony, o którym mowa w § 3, na wniosek 

dłużnika, może odraczać terminy spłaty całości lub części należności lub rozłożyć płatność 

całości lub części należności na raty na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy licząc od dnia 
złożenia wniosku.  

4. Udzielenie ulgi w spłacie należności może nastąpić po dokładnym wyjaśnieniu stanu 

faktycznego i stwierdzeniu istnienia okoliczności uzasadniających udzielenie ulgi w spłacie 
należności. Każda sprawa wymaga indywidualnego wyjaśnienia.  

5. Jeżeli ulga dotyczy części należności, należy określić termin zapłaty pozostałej należności.  

6. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin 

płatności odroczono, albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność pozostała 

do zapłaty staje się wymagalna natychmiast wraz z odsetkami ustawowymi lub umownymi, 

liczonymi od dnia wymagalności należności.  

7. Udzielenie ulgi, w przypadku gdy obok dłużnika są zobowiązane solidarnie inne osoby, może 

nastąpić tylko wtedy, gdy przesłanki umorzenia wymienione w ust. 1 i 2 zachodzą wobec 

wszystkich zobowiązanych.  
 

§ 5 

 

Udzielenie ulgi w spłacie należności oraz odmowa jej udzielenia odbywa się w drodze 

jednostronnego pisemnego oświadczenia woli organu udzielającego ulgi, wyrażonego w formie 

uchwały organu, o którym mowa w § 3 uchwały.  

 

§ 6 

 

1. Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać informacje uzasadniające zaistnienie 

przesłanek, o których mowa w § 4 ust. 2 uchwały, w szczególności:  
    1) szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia przesłanek uzasadniających udzielenie  

ulgi,  

    2) oświadczenie o sytuacji majątkowej dłużnika.  

2. Do wniosku powinny zostać załączone dokumenty potwierdzające okoliczności w nim 

wymienione.  

3. Rozpatrzenie kompletnego wniosku następuje w ciągu 30 dni od dnia jego złożenia.  

4. W przypadku stwierdzenia, po dokonaniu weryfikacji, iż przedstawione dokumenty lub 

podane informacje są niewystarczające i nie można na ich podstawie ustalić istnienia lub 

nieistnienia przesłanek do udzielenia ulgi, właściwy organ wzywa dłużnika do ich uzupełnienia 

wyznaczając jednocześnie odpowiedni termin na ich uzupełnienie.  
 

§ 7 

 

1. W przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 2 uchwały, udzielenie przedsiębiorcy ulg w spłacie 

należności cywilnoprawnych, poprzez ich umorzenie, odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie na 

raty następuje zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia z 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.). z przepisami rozporządzenia Komisji 

(WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 ze zm.), zgodnie z 

przepisami ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2016r., 

poz 1808 z późn. zm.), rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 czerwca 2010r. W sprawie 



informacji składanych przez podmioty ubiegającej się o pomoc de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie (Dz. U. z 2010r., Nr 121,poz. 810), z także rozporządzenia Komisji (UE) nr 

1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L nr 

352 z 24.12.2013 r., str.9).  
2. Łączna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może 

przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości pomocy, o której stanowią rozporządzenia 

wymienione w ust. 1.  

3. Pomoc de minimis podlega sumowaniu z każdą inną pomocą de minimis uzyskaną w różnych 

formach i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych oraz z każdą pomocą 

inną niż de minimis, otrzymaną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego 

samego środka finansowania ryzyka.  

4. W przypadkach ubiegania się o pomoc de minimis oraz o pomoc de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie, dłużnik zobowiązany jest do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy:  
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, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w 

tym okresie,  

2) wszystkich zaświadczeń 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, 

albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 

otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,  

3) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, określonych 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.) na formularzu przedstawianym przy ubieganiu się pomoc de minimis stanowiącym 

załącznik do rozporządzenia.  

4) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, 

określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji 

składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie (Dz. U. z 2010r., Nr 121, poz. 810) na formularzu przedstawianym przy 

ubieganiu się pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, stanowiącym załącznik do 

rozporządzenia.  
5. W przypadku, gdy udzielenie ulgi stanowiącej pomoc de minimis lub pomoc de minimis w 

rolnictwie i rybołówstwie nie jest możliwe z uwagi na przekroczenie pułapu dopuszczalnej 

pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie lub z uwagi na 

niedopełnienie warunków i obowiązków, o których mowa w ust. 3 i 4 wniosek dłużnika o 

udzielnie ulgi pozostaje bez rozpatrzenia.  
 

§ 8 

 

1. Zarząd Związku Gmin przedstawia Zgromadzeniu Związku Gmin informację o wysokości 

umorzonych należności oraz innych ulg udzielonych w trybie określonym uchwałą.  

2. Informacje są sporządzane według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, w 

terminie do 31 marca następnego roku.  

 

 

§ 9 

 

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin.  



 

§ 10 

 

Traci moc uchwała Nr XVIII/97/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 15 listopada 

2016 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania 

na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających 

Związkowi Gmin Wierzyca, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w 

których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do 

udzielania tych ulg (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2017r., poz. 2464).  

 

§ 11 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego, do dnia 30 czerwca 2021r.  

 

 

Przewodniczący Zgromadzenia 

Związku Gmin Wierzyca 

 

Grzegorz Piechowski 


