
UCHWAŁA NR XL/332/2021 
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH 

z dnia 2 września 2021 r. 

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg - umarzania, odraczania terminu spłaty lub 
rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 

Na podstawie art. 59 ust. 2, 3 i art. 59a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności 
pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Strzelce Opolskie lub jej jednostkom 
organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Strzelec Opolskich 
może umarzać, odraczać lub rozkładać na raty ich spłatę, gdy: 

1) dłużnik wystąpił na piśmie (z wnioskiem) o udzielenie mu ulgi, określając kwotę i rodzaj należności do objęcia 
wnioskowaną ulgą; 

2) dłużnik wykazał w sposób wyczerpujący swój ważny interes lub interes publiczny we wniosku, wskazał 
dowody potwierdzające przywołane okoliczności sprawy, oraz załączył je do wniosku; 

3) przeprowadzone przez Burmistrza postępowanie wyjaśniające potwierdziło wystąpienie okoliczności 
wskazanych we wniosku dłużnika oraz Burmistrz ustalił, iż rodzaj i charakter zaistniałych okoliczności 
przemawia za udzieleniem wnioskowanej ulgi; 

4) komisja Rady Miejskiej do spraw budżetu zaopiniowała pozytywnie wniosek o ulgę, w sytuacji gdy kwota 
wnioskowanej ulgi przekracza 10.000 zł; 

5) okoliczności wskazane przez dłużnika są spełnione wobec wszystkich innych osób zobowiązanych z tytułu 
należności objętej wnioskiem. 

2. Umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty spłaty należności, o których mowa w ust. 1, w całości lub 
w części, następuje w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego. 

3. Przepisy ust. 1-2 stosuje się odpowiednio do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat odsetek od 
należności, o których mowa w ust. 1. 

4. Umorzenie należności głównej, o której mowa w ust. 1, skutkuje umorzeniem należności odsetkowych 
i należności ubocznych. 

5. Od należności, której termin odroczono lub rozłożono na raty, nie nalicza się odsetek za zwłokę od dnia 
złożenia wniosku o udzielenie ulgi. 

6. W przypadku gdy dłużnik nie spłaci należności odroczonej lub rozłożonej na raty w terminie określonym 
zgodnie z przepisami prawa cywilnego (w porozumieniu, w umowie) należność pozostała do zapłaty staje się 
natychmiast wymagalna wraz z odsetkami naliczonymi do dnia zapłaty. 

7. Postanawia się o niedochodzeniu należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Strzelce 
Opolskie lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych, 
których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł, za wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 59a ust. 2 ustawy 
o finansach publicznych. 

§ 2. 1. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, 
Burmistrz może z urzędu umorzyć, odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty spłatę należności, o których 
mowa w § 1 ust. 1, stosując odpowiednio zasady określone w § 1 ust. 1 pkt 3-5 i ust. 2-4. 

2. Udzielenie ulgi w przypadkach określonych w ust. 1 następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli. 
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§ 3. 1. W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami, z zastrzeżeniem art. 56 ust. 1 pkt 1-4, stosowanie 
umorzeń, odroczeń terminu płatności lub rozkładanie na raty spłaty oraz niedochodzenie należności, o których 
mowa w niniejszej uchwale, może stanowić pomoc de minimis, zwolnioną z wymogu notyfikacji wynikającego 
z art. 108 ust. 3 Traktatu, ze względu na spełnienie warunków określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) 
Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis z dnia 24 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013 r.). 

2. Wartość pomocy de minimis uzyskanej na podstawie niniejszej uchwały przez podmiot prowadzący 
działalność gospodarczą wraz z wartością pomocy de minimis udzielonej mu w innych formach i z innych źródeł 
w dowolnie ustalonym okresie 3 lat nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 EUR, 
z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 

3. Wartość pomocy de minimis uzyskanej na podstawie niniejszej uchwały przez podmiot prowadzący 
działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów wraz z wartością pomocy de minimis 
udzielonej mu w innych formach z innych źródeł w dowolnie ustalonym okresie 3 lat nie może przekroczyć kwoty 
stanowiącej równowartość 100.000 EUR. 

4. Udzielenie ulg w formie umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty spłaty należności, o których mowa 
w ust. 1, podmiotom prowadzącym działalność rolniczą następuje zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji 
Europejskiej 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. Urz. UE L 
352/9 z 24.12.2013 r.). 

5. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, zamierzający 
skorzystać z pomocy na podstawie niniejszej uchwały zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem: 

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie 
otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych 
albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, 
jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

2) informacje określone 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 późn. zm.) albo 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich. 

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

2. Uchwała obowiązuje do dnia 30 czerwca 2024 r. 

 

   

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 
 

Gabriela Puzik 
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