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OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM
z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie
Kamień Krajeński lub jednostkom podległym.
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1523), ogłasza się w załączniku do
obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr XXXVII/285/2014 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia
28 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kamień Krajeński lub jednostkom
podległym (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-pomorskiego z dnia 2 września 2014 r. poz. 2429), z uwzględnieniem
zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXXIII/204/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia
30 listopada 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na
raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kamień Krajeński lub
jednostkom podległym (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-pomorskiego z dnia 5 grudnia 2017 r. poz. 4947).
2. Treść tekstu jednolitego uchwały nie obejmuje:
1) § 9 uchwały Nr XXXIII/204/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 listopada 2017 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kamień Krajeński lub jednostkom
podległym, który stanowi:
"§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia
Krajeńskiego.";
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2) § 10 uchwały Nr XXXIII/204/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 listopada 2017 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kamień Krajeński lub jednostkom
podległym, który stanowi: "§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i obowiązuje do dnia 30 czerwca
2021 roku.".

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kamieniu
Krajeńskim
Kazimierz Warylak
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Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim
z dnia 24 maja 2018 r.
UCHWAŁA Nr XXXVII/285/2014
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kamień Krajeński lub jednostkom
podległym.
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, poz. 2232 i z 2018 r. poz. 130) i art. 59 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kamień Krajeński lub jednostkom podległym,
warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
oraz wskazuje się organy uprawnione do udzielania tych ulg.
§ 2. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny mogą być umarzane z urzędu w całości jeżeli:
1) 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 zł;
2) osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku,
z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy
prawa na osoby trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od
kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.
§ 3. 1. Na wniosek dłużnika, uprawniony organ może:
1) należność umorzyć w całości lub w części;
2) odroczyć termin spłaty całości lub części należności;
3) rozłożyć na raty płatność całości lub części należności.
2. Wniosek o udzielenie ulgi złożony przez dłużnika powinien zawierać informacje o jego stanie
majątkowym. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające stan majątkowy.
3. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione dokumenty są niewystarczające lub niekompletne do
rozpatrzenia wniosku o udzieleniu ulgi, organ wzywa dłużnika do ich uzupełnienia.
4. Nieuzupełnienie wniosku przez dłużnika w wyznaczonym terminie, powoduje pozostawienie go bez
rozpatrzenia.
§ 4. 1. W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami, ubiegających się o umorzenie należności
pieniężnych na podstawie § 2 pkt 5 i § 3 ust. 1 pkt 1 uchwały, umorzenie należności stanowi pomoc publiczną,
a jej udzielenie następuje w ramach pomocy de minimis, z uwzględnieniem warunków określonych
w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L. 2013.352.1).
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2. Warunkiem skorzystania przez przedsiębiorcę z ulgi, o której mowa w ust. 1, jest przedłożenie przez
przedsiębiorcę wraz z wnioskiem następujących dokumentów:
1) wypełnionego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący
załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.),
2) informacji dotyczącej sytuacji ekonomicznej w jakiej się znajduje, w tym sprawozdań finansowych za
okres 3 lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości,
3) zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w okresie trzech kolejnych lat, wystawionych przez organ
udzielający pomocy; pod uwagę bierze się zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w roku
podatkowym, w którym składany jest wniosek o udzielenie ulgi oraz w dwóch poprzedzających latach
podatkowych lub oświadczenia o niekorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie,
3. Przedsiębiorca na każde żądanie organu zobowiązany jest do składania innych, nie wymienionych
w ust. 3, niezbędnych informacji i dokumentów związanych z udzieloną pomocą.
§ 5. Do umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
uprawniony jest Burmistrz Kamienia Krajeńskiego.
§ 6. 1. Odroczenie terminu zapłaty należności lub rozłożenie płatności należności na raty, następuje
w formie pisemnej poprzez zawarcie ugody, na podstawie przepisów prawa cywilnego.
2. Umorzenie należności lub odmowa udzielenia ulgi następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli
uprawnionego organu.
§ 7. 1. Nie podlega rozpatrzeniu wniosek dłużnika o udzielenie ulgi w spłacie należności, wobec którego
wszczęto postępowanie egzekucyjne.
2. Okres odroczenia terminu zapłaty należności nie może być dłuższy niż 6 miesięcy, a w przypadku
rozłożenia płatności należności na raty – nie może być dłuższy niż 36 miesięcy, licząc od dnia udzielenia ulgi.
3. 1) Od należności, których spłatę odroczono lub rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę za
okres od daty udzielenia ulgi do upływu terminu zapłaty, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego
terminu wymagalności do dnia zapłaty, w przypadku gdy zostanie ustalone, że:
1) dłużnik nie spłacił należności pieniężnej w odroczonym terminie, lub nie spłacił terminowo którejkolwiek
z rat;
2) dowody, na podstawie których uprawniony organ udzielił ulgi, okazały się fałszywe;
3) dłużnik wprowadził uprawniony organ w błąd, co do okoliczności uzasadniających udzielenie ulgi.
§ 7a. 2) Burmistrz Kamienia Krajeńskiego może odstąpić od dochodzenia należności cywilnoprawnych,
której kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł.
§ 8. Burmistrz Kamienia Krajeńskiego przedstawia Radzie Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim zbiorcze
zestawienie informacji dotyczących zakresu umorzonych, odroczonych i rozłożonych na raty należności
pieniężnych według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego - w terminie do dnia 31 marca
roku następnego.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Krajeńskiego.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 roku.

1) §

7 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XXXIII/204/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.
poz. 4947) zmieniającą niniejszą uchwałę z dniem 20 grudnia 2017 r.
2) § 7a dodany przez § 1 pkt 2 uchwały Nr XXXIII/204/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.
poz. 4947) zmieniającą niniejszą uchwałę z dniem 20 grudnia 2017 r.

