UCHWAŁA NR XXXIII/213/2018
RADY MIAST A LUBARTÓW
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Lubartów lub jej jednostkom zaliczanym do
sektora finansów publicznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) i art. 59 ust. l, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ t. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania
na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
przypadających
Gminie Miasto
Lubartów i jej jednostkom
zaliczanym do sektora finansów publicznych,
warunki dopuszczalności
pomocy
publicznej oraz wskazuje organy lub osoby uprawnione do udzielania tych ulg.
§ 2. 1. Na pisemny wniosek dłużnika w przypadkach uzasadnionych ważnym jego interesem lub interesem
publicznym cywilnoprawne
należności pieniężne mogą być umarzane albo ich spłata może być odraczana lub
rozkładana na raty.
2. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności pieniężne mogą zostać
umorzone tylko wtedy, gdy przesłanki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.
3. Wniosek dłużnika powinien być należycie umotywowany i udokumentowany.
Przed udzieleniem ulg należy
przeprowadzić
postępowanie wyjaśniające,
mające na celu ustalenie przyczyn powstania zadłużenia i sytuacji
materialnej dłużnika.
4. Od należności, w których zapłacie
poprzedzającego dzień złożenia wniosku.
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5. Brak zapłaty przez dłużnika w ustalonym terminie płatności odroczonej należności bądź jakiejkolwiek z rat,
na które należność została rozłożona, powoduje natychmiastową wymagalność pozostałej części wraz z odsetkami
ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od pierwotnego terminu zapłaty.

§ 3. Należności mogą być umarzane z urzędu, jeżeli zachodzi jedna z poniższych przesłanek:
l) osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji
na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których
łączna wartość nie przekracza kwoty 6 000,00 zł;
2) osoba prawna została wykreślona
z którego można by egzekwować
prawa na osoby trzecie;

z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym
braku majątku,
należność, a odpowiedzialność
z tytułu należności nie przechodzi z mocy

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie,
że w postępowaniu egzekucyjnym
nie uzyska się kwoty wyższej
kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna

nieposiadająca

osobowości

od

prawnej uległa likwidacji;

5) ważny interes publiczny.

§ 4. Umarzanie, odraczanie terminu zapłaty lub rozkładanie
przepisów prawa cywilnego (umowa lub porozumienie).

na raty płatności należności

następuje na podstawie

§ 5. Do umarzania należności na wniosek dłużnika oraz z urzędu uprawnieni są:
I) kierownik jednostki sektora
kwoty - 2 000,00 zł;
2) w pozostałych

przypadkach

finansów

publicznych,

jeżeli

należność

dotyczy

tej jednostki

i nie przekracza

Burmistrz Miasta Lubartów.
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§ 6. I. Umarzanie, odraczanie terminu zapłaty lub rozkładanie na raty płatności należności o których mowa w §
2 ust. I, na wniosek dłużnika będącego podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, w tym w zakresie
rolnictwa lub rybołówstwa stanowi pomoc de minimis. której udzielanie będzie następować zgodnie z warunkami
określonymi wRozporządzeniu
Komisji (UE) Nr 1407/2013 zdnia 18 grudnia 2013 r. wsprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L Nr 352 z 2013 r.)
oraz Rozporządzeniu Kom isj i (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. U. UE L
Nr 352 z 2013 r.) oraz przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postepowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 z późno zm.).
2. Podmioty ubiegające się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
zobowiązane są do przedstawienia wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu
2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie
lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz
informacji 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. Nr 53 poz. 311 z późno zm.) albo
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia II 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. Traci moc uchwała nr VII/42111 Rady Miasta Lubartów z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Lubartów lub jej jednostkom podległym (Dz. Urz. Woj. Lubel.
z 2011 r. Nr 73, poz. 1417).
§ 8. I. Uchwała wchodzi
Województwa Lubelskiego.

w życie
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upływie
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ogłoszenia

w Dzienniku

Urzędowym

2. Uchwała obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 roku.
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