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Uchwala Nr XXXIV/238/2012
Rady Miasta Marki
z dnia 28 listopada 2012 roku

w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w splacie naleznosci
pienieznych 0 charakterze cywilnoprawnym przypadajacych Gminie
Miasto Marki oraz warunkow dopuszczalnosci pomocy publicznej w
przypadkach, w ktorych ulga stanowic bedzie pomoc publiczna.

o

Na podstawie art . 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzadzie gminnym
(Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1519 z pozn. zm.) oraz art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z pozn,
zm.) uchwala sie, co nastepuje:

§ 1. Uchwala okresla szczegolowe zasady sposob i tryb umarzania, odraczania lub
rozkladania na raty splaty naleznosci pienieznych majacych charakter cywilnoprawny,
przypadajacych Gminie Miastu Marki, a takze warunki dopuszczalnosci pomocy publicznej w
przypadkach, w ktorych ulga stanowic bedzie pomoc publiczna, oraz wskazuje sie organ
uprawniony do udzielenia tych ulg.
§ 2.

o

Ilekroc w niniejszej uchwale jest mowa 0:
1) dluzniku - rozumie sie przez to osobe fizyczna, osobe prawn'}, jednostke organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej zalegajaca wobec Gminy Miasta Marki z zaplata
naleznosci;
2) naleznosci - rozumie sie przez to naleznosc pieniezna przyslugujaca Gminie Miasto
Marki 0 charakterze cywilnoprawnym przypadajaca od dluznika obejmujaca
naleznosc glowna, odsetki za zwloke, a takze koszty egzekucyjne, koszty upornnien,
koszty procesu nalezne Gminie Miastu Marki na podstawie prawomocnego orzeczenia
sadu lub innego organu orzekajacego;
3) Rozporzadzeniu - rozumie sie przez to rozporzadzenie 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 379 z 28.12.2006, s. 5);
4) rozporzadzeniu Rady Ministrow - rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 29 marca
2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegajacy sie 0
pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311);
5) uldze - rozumie sie przez to umorzenie, odroczenie lub rozlozenie na raty splaty
naleznosci;
6) ustawie 0 finansach publicznych - rozumie sie przez to ustawe z dnia 27 sierpnia 2009
r. 0 finansach publicznych (Dz.U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z pozn, zm.);
7) ustawie 0 postepowaniu w sprawach dotyczacych pomocy publicznej - rozumie sie
przez to ustawe z dnia 30 kwietnia 2004 roku 0 postepowaniu w sprawach
dotyczacych pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 Nr 59, poz. 404 z pozn, zm.);
8) waznym interesie dluznika - rozumie sie przez to sytuacje spoleczna lub gospodarcza
dluznika, w ktorej zaplata calosci naleznosci pienieznej badz jej czesci moglaby
zagrozic dalszej egzystencji dluznika, a w przypadku osob fizycznych rowniez osob
pozostajacych na jego utrzymaniu.

§ 3. 1. Naleznosci pieniezne moga bye umarzane z urzedu w calosci w przypadku wystapienia
okolicznosci wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy 0 finansach publicznych.
2. Naleznosci moga bye umarzane w calosci lub w czesci takze na wniosek dluznika w
przypadkach uzasadnionych waznym interesem dluznika.
3. W przypadku wniosku dluznika 0 umorzenie naleznosci w calosci wlasciwy organ
moze umorzyc naleznosc w czesci, jezeli na podstawie zebranej dokumentacji uzna, ze
mozliwosci finansowe dluznika rokuja splate pozostalej czesci naleznosci.
4. Umorzenie naleznosci, za ktora odpowiada wiecej niz jeden dluznik, moze nastapic,
jezeli warunki uzasadniajace umorzenie spelnione sa wobec wszystkich dluznikow.

§ 4. Przeslanki umorzenia naleznosci okreslone w art.56 ust.1 ustawy 0 finansach publicznych
powinny zostac udokumentowane w szczegolnosci:
1) aktem zgonu osoby fizycznej lub pisernnym potwierdzeniem zgonu osoby, przez
pracownika Wydzialu do spraw ewidencji ludnosci Urzedu Miasta Marki;
2) zaswiadczeniern 0 wykresleniu osoby prawnej z wlasciwego rejestru os6b prawnych,
wydanych przez organ prowadzacy rejestr;
3) postanowieniem sadu 0:
a. oddaleniu wniosku 0 ogloszenie upadlosci, gdy majatek niewyplacalnego
dluznika nie wystarcza na zaspokojenie koszt6w postepowania upadlosciowego;
b. umorzeniu postepowania upadlosciowego;
c. zakonczeniu postepowania upadlosciowego obejmujacego likwidacje majatku
upadlego;
4) postanowieniem organu egzekucyjnego 0 umorzeniu postepowania egzekucyjnego;
5) notatka sluzbowa sporzadzona przez pracownika Wydzialu Prawnego Urzedu Miasta
Marki wlasciwego do spraw windykacji naleznosci stwierdzaiacym, ze przewidziane
koszty postepowania sadowego i egzekucyjnego zwiazane z dochodzeniem naleznosci
bylyby r6wne lub wyzsze od kwoty naleznosci.

§ 5. 1. Termin zaplaty naleznosci moze bye odroczony lub splata naleznosci moze bye
2.

3.

4.

5.

6.

rozlozona na raty.
Odroczenie terminu zaplaty lub rozlozenie splaty naleznosci na raty moze nastapic
jedynie na wniosek dluznika, w przypadkach uzasadnionych wzgledami spolecznymi
lub gospodarczymi wplywajacymi na mozliwosci platnicze dluznika oraz
uzasadnionym interesem Gminy Miasta Marki.
Udzielenie ulg, 0 kt6rych mowa w ust. 1 moze nastapic w przypadku, gdy istnieja
podstawy do rokowania, ze jej zastosowanie umozliwi pozniejsza zaplate naleznosci
przez dluznika w calosci lub w czesci,
Od naleznosci, w stosunku do kt6rej zastosowano ulge, 0 kt6rej mowa w ust. 1, nie
pobiera sie odsetek za zwloke za okres od dnia zlozenia wniosku do dnia uplywu
terminu jej splaty, z zastrzezeniem ust. 5 i 6.
Jezeli dhiznik nie splaci naleznosci w odroczonym terminie wierzytelnosc taka staje
sie natychmiast wymagalna wraz z odsetkami liczonymi od pierwotnego terminu
wymagalnosci.
Niesplacona naleznosc, w stosunku do kt6rej zastosowano ulge, 0 kt6rej mowa w ust.
1, staje sie natychmiast wymagalna wraz z odsetkami liczonymi od pierwotnego
terminu wymagalnosci, jezeli dluznik nie splaci w calosci lub w czesci dw6ch
kolejnych rat naleznosci, a takze w przypadku braku uiszczenia biezacych naleznosci,

§ 6. 1. Wniosek

udzielenie ulgi powinien zawierac informacje uzasadniajace zaistnienie
przeslanek, 0 kt6rych mowa w § 3 ust. 2 lub § 5 ust. 2 niniejszej uchwaly, w
0

1)
2)
3)

2.

C)

szczegolnosci opis aktualnej sytuacji finansowej. Do wniosku 0 udzielenie ulgi
powinny bye ponadto zalaczone dokumenty potwierdzajace okolicznosci w mm
wymienione takie jak:
zaswiadczenie/oswiadczenie 0 dochodach,
oswiadczenie 0 stanie majatkowym,
dokumenty potwierdzajace zrodlo utrzymania w szczegolnosci potwierdzenie
uprawnienia do swiadczenia emerytalnego lub rentowego, decyzji 0 statusie osoby
bezrobotnej, poswiadczenie prawa do zasilku,
Organ uprawniony do udzielania ulg moze wezwac dluznika do uzupelnienia wniosku
o udzielenie ulgi, w przypadku stwierdzenia, ze przedstawione dokumenty sa
niewystarczajace do udzielania ulgi. Nieuzupelnienie wniosku przez dluznika w
wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpoznania.

§ 7. 1. W przypadkach, w ktorych ulga stanowic bedzie pomoc publiczna udzielenie jej
nastepuje zgodnie z przepisami Rozporzadzenia oraz ustawy 0 postepowaniu w
sprawach dotyczacych pomocy publicznej.
2. Laczna wartosc pomocy udzielonej przedsiebiorcy na podstawie niniejszej uchwaly
nie moze przekroczyc rownowartosci dopuszczalnej wartosci pomocy, 0 ktorej
stanowi Rozporzadzenie.
3. Wartosc udzielonej pomocy de minimis podlega sumowaniu, niezaleznie od organu,
ktory tej pomocy udzielil.
4. W celu uzyskania pomocy, 0 ktorej rriowa w ust. 1 przedsiebiorca zobowiazany jest do
przedstawienia organowi udzielajacemu pomocy:
1) wszystkich zaswiadczen 0 pomocy de minimis, jakie otrzymal w roku, w ktorym
ubiega sie 0 pomoc, oraz w ciagu 2 poprzedzajacych go lat, alba oswiadczenia 0
wielkosci pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, alba oswiadczenia 0
nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) informacji i dokumentow niezbednych do udzielenia pomocy de minimis, 0 ktorych
mowa w rozporzadzeniu Rady Ministrow,
§ 8.1. Udzielenie ulgi, nastepuje w formie pisemnej jednostronnego oswiadczenia woli lub
porozurnienia stron.
2. Odmowa udzielania ulg nastepuje w formie jednostronnego oswiadczenia woli.

0

§ 9. 1. Organem uprawnionym do udzielenia ulg jest Burmistrz Miasta Marki .
2. Burmistrz moze upowaznic swojego zastepce do udzielenia ulg.
§ 10.

Traci moe uchwala Rady Miasta Marki Nr XIIIIl 03/2004 z dnia 24 marca 2004 roku
w sprawie zasad i' trybu urnarzania wierzytelnosci gminnych jednostek
organizacyjnych z tytulu naleznosci pienieznych, do ktorych nie stosuje sie przepisow
ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w splacaniu naleznosci.

§ 11.

Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 12.

Uchwala wchodzi w zycie 14 dni od ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
~~
.
Wojewodztwa Mazowieckiego.
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