
 Uchwała Nr XXX.401.2020 

Rady Gminy Nadarzyn 

                                                              z dnia 25 listopada 2020r. 

 

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zakresie umarzania, 

odraczania lub rozkładania na raty należności cywilnoprawnych przypadających Gminie 

Nadarzyn i jej jednostkom budżetowym, warunków dopuszczalności ulg w przypadkach, w 

których będą one stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do ich 

udzielenia.   

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2020r. poz.713,1378) oraz art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm. 1) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa:  

1) szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat 

należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Nadarzyn 

oraz jej jednostkom budżetowym, warunki ich dopuszczalności w przypadkach, w których ulgi 

będą stanowić pomoc publiczną oraz organy uprawnione do ich udzielania. 

2) Organ i osoby uprawnione do udzielania ulg. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Należności pieniężnej- rozumie się przez to cywilnoprawną należność pieniężną (należność 

główną) przypadającą Gminie Nadarzyn lub jej jednostce budżetowej od jednego dłużnika wraz 

z odsetkami kosztami dochodzenia należności (należności uboczne) według stanu na dzień 

złożenia wniosku a jeżeli należność główna została zapłacona i pozostały do zapłaty odsetki i 

koszty – sumę tych należności ubocznych; 

                                                
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020r. poz.284,374,568,695,1175. 



2) Dłużniku- rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjna 

nieposiadającą osobowości prawnej, zobowiązaną do zapłaty należności na rzecz Gminy 

Nadarzyn lub jej jednostek budżetowych; 

3) Wierzycielu- Gmina Nadarzyn i jej jednostki budżetowe. 

4) Uldze- rozumie się przez to umorzenie, odroczenie terminu zapłaty należności lub rozłożenie  

na raty spłaty należności; 

5) Ważnym interesie dłużnika– rozumie się przez to sytuacje społeczną, rodzinną lub gospodarczą 

dłużnika, w której zapłata długu bądź jego części mogłaby zagrozić dalszej egzystencji 

dłużnika, osób pozostających na jego utrzymaniu lub dalszemu funkcjonowaniu osoby prawnej 

lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej; 

   § 3. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny mogą zostać umorzone 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) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji, a odpowiedzialność 

z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie; 

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty 

wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się 

nieskuteczne; 

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny. 



§ 4. 1. Należności pieniężne o charakterze cywilnoprawnym mogą być na wniosek dłużnika w całości 

bądź w części umarzane, ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty  w przypadkach 

uzasadnionych interesem dłużnika lub interesem publicznym. 

2. Dłużnik ubiegający się o udzielenie ulgi, o której mowa w ust. 1 obowiązany jest przedłożyć 

dokumenty potwierdzające jego sytuację majątkową lub rodzinną, a w szczególności źródła i rozmiar 

dochodu, posiadany majątek, dochody osób prowadzących z nim wspólnie gospodarstwo domowe 

oraz inne dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek do udzielenia ulgi. 

§ 5. 1. Organ, na wniosek dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą, może udzielać 

określonych w § 3 pkt.5 i § 4 ulg w spłacie zobowiązań należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny, przypadających Gminie Nadarzyn i jej jednostkom budżetowym, które: 

1) nie stanowią pomocy publicznej; 

2) stanowią pomoc de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr.1407/2013 z dnia 18 

grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 

pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013) – określoną w § 3 pkt 5 oraz w § 4 ust.1 

Uchwały; 

2. Warunkiem skorzystania przez podmiot z pomocy de minimis jest przedłożenie wraz z wnioskiem 

o udzielenie pomocy, następujących dokumentów:  

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz zaświadczeń o pomocy de minimis w 

rolnictwie i rybołówstwie,  jakie otrzymał dłużnik w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 

2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości uzyskanej pomocy de minimis  i pomocy de 

minimis w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymanej w tym okresie; albo oświadczenie o nieotrzymaniu 

pomocyde minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie w tym okresie; 

2) wypełnionego formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, w 

tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 29 marca 2010r w zakresie informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający 

się o pomoc de minimis (Dz. U z 2010 Nr 53, poz.311, Dz. U z 2013, poz.276, Dz.U z 2014, 

poz.1543)  



§ 6. 1. Do umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty należności pieniężnej o charakterze 

cywilnoprawnym uprawniony jest Wójt Gminy Nadarzyn.  

2. Wójt Gminy Nadarzyn może upoważnić kierowników jednostek budżetowych  do udzielania ulg 

związanych z działalnością danej jednostki, w zakresie wartości należności nie przekraczającej jej 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego przez Radę Ministrów. 

§ 7. 1. Organ uprawniony do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności głównej 

jest również uprawniony do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat odsetek od tych 

należności bez względu na wysokość odsetek oraz do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 

spłat innych należności ubocznych na zasadach określonych w uchwale. 

§ 8. 1. Umarzanie należności, a także udzielanie innych ulg w ich spłacie, o których mowa w 

niniejszej uchwale następuje w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego, w drodze 

porozumienia zawartego pomiędzy dłużnikiem, a uprawnionym do udzielania ulgi organem,  

z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. W przypadkach o których mowa w § 3 umorzenie należności następuje w formie jednostronnego 

pisemnego oświadczenia woli organu uprawnionego do udzielenia ulgi.  

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn. 

§ 10. Traci moc Uchwała  Nr VII/59/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 czerwca 2011 w  sprawie 

szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zakresie umarzania, odraczania lub 

rozkładania na raty należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Nadarzyn i jej jednostkom 

podległym, warunków dopuszczalności ulg w przypadkach, w których będą one stanowić pomoc 

publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do ich udzielenia  oraz o niedochodzeniu należności 

o  charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Nadarzyn lub jej jednostkom organizacyjnym 

oraz Uchwała Nr XLVI/469/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 lipca 2014r w sprawie zmiany 

uchwały Nr VII/59/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 czerwca 2011 w  sprawie szczegółowych 

zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zakresie umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 

należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Nadarzyn i jej jednostkom podległym, 

warunków dopuszczalności ulg w przypadkach, w których będą one stanowić pomoc publiczną oraz 



wskazania organów uprawnionych do ich udzielenia  oraz o niedochodzeniu należności o  charakterze 

cywilnoprawnym przypadających Gminie Nadarzyn lub jej jednostkom organizacyjnym 

§ 11. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 roku. 

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

Województwa Mazowieckiego.  

 


