
UCHWAŁA NR IX/95/19
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY

z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Trzebnica lub jej 
jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga 

stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 59 ust. 1,2,3 i art. 59a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 18d § 4 ustawy z dnia 17 czerwca 
1966 r.o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U 2019 r. poz. 1438 ze zm.),Rada Miejska 
w Trzebnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz 
rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie 
Trzebnica oraz jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, 
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje organ lub osoby uprawnione do udzielenia 
tych ulg.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. należnościach pieniężnych - należy przez to rozumieć kwotę główną zobowiązań mających charakter 
cywilnoprawny, odsetki za zwłokę, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, według stanu na dzień 
złożenia kompletnego wniosku;

2. dłużniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej;

3. wierzycielu - rozumie się przez to Gminę Trzebnica oraz jej jednostki podległe, w tym Urząd Miejski 
w Trzebnicy;

4. uldze - rozumie się przez to umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych 
przypadających Gminie Trzebnica lub jej jednostkom podległym;

5. kompletnym wniosku - oznacza to wniosek zawierający dokumenty niezbędne do merytorycznego 
i ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy, w tym zawierający oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym 
sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. W przypadkach, w których ulga określona w § 4 ust. 1 pkt e) i §5 ust. 1 stanowić będzie pomoc 
publiczną, udzielenie jej następuje zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 362 ze zm.) oraz rozporządzenia 
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 (Dz. U. UE. L. 2013. poz. 352.1 z dnia 24 grudnia 
2013 r.), rozporządzenia Komisji (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. 
Urz. UE. L. 2013 poz. 352.9 z dnia 24 grudnia 2013 r. z późn. zm.) lub rozporządzenia Komisji (UE) nr 
717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, 
str. 45).

2. Łączna wartość pomocy udzielonej na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć 
równowartości dopuszczalnej wartości pomocy, o której stanowią Rozporządzenia wymienione w ust. 1.

3. Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega kumulacji z każdą inną pomocą de minimis uzyskaną 
w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych lat podatkowych oraz z każdą pomocą inną 
niż de minimis, otrzymaną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego środka 
finansowania ryzyka.

4. W celu uzyskania pomocy, o której mowa w ust. 1 podmiot ubiegający się o pomoc de minimis 
zobowiązany jest do przedstawienia organowi udzielającemu pomocy:
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a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie 
otrzymał w roku, w którym ubiega 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;

b) informacji określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu 
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 
2010 Nr 53 poz. 311.) lub rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji 
składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. 
2010 Nr 121 poz. 810).

§ 4. 1. Należności pieniężne mogą być umarzane z urzędu w całości w przypadkach gdy:

a) 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;

b) 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;

c) 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;

d) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

e) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa 
w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich 
zobowiązanych.

3. Postanawia się o niedochodzeniu należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce 
samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3 i 13 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł.

§ 5. 1. Należności pieniężne mogą być na wniosek dłużnika w całości lub w części umarzane, ich spłata 
może być odraczana lub rozkładana na raty w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub 
interesem publicznym w szczególności jeżeli:

a) dłużnik - osoba fizyczna nie jest w stanie uiścić należności ze względu na wysokość dochodów oraz 
zagrożenie dla egzystencji dłużnika i osób będących na jego utrzymaniu wywołane: ubóstwem, 
bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą dłużnika lub członka jego rodziny, 
sieroctwem, potrzebą ochrony macierzyństwa lub wielodzietnością, alkoholizmem, narkomanią, gdy 
w rodzinie są małoletnie dzieci, klęską żywiołową lub ekologiczną, zdarzeniem losowym lub sytuacją 
kryzysową;

b) dłużnik - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która znalazła się 
w przejściowej trudnej sytuacji ekonomicznej.

2. Udzielanie ulg, o których mowa w ust.1 następuje w formie pisemnej poprzez zawarcie porozumienia 
między dłużnikiem a organem lub osobą uprawnioną wymienioną w §8 uchwały.

3. Odmowa udzielania ulg, o których mowa w ust.1 następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli 
złożonego przez organ lub osobę uprawnioną wymienioną w §8 uchwały.

§ 6. 1. Wniosek o udzielenie ulgi dłużnik składa wierzycielowi.

2. Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać informacje dotyczące wystąpienia okoliczności, o których 
mowa w § 5 ust 1 uchwały, opis aktualnej sytuacji finansowej oraz wszelkie inne okoliczności uzasadniające 
składany wniosek, a jeżeli wniosek składa osoba fizyczna – oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym, 
którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Do wniosku powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające okoliczności w nim wymienione.

4. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione dokumenty są niewystarczające do udzielenia ulgi, organ 
lub osoba uprawniona wymieniona w § 8 uchwały wzywa dłużnika do ich uzupełnienia.
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5. Nieuzupełnienie wniosku przez dłużnika w wyznaczonym terminie, powoduje pozostawienie go bez 
rozpatrzenia.

§ 7. Umorzenie należności pieniężnych, za które odpowiada więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić 
w przypadku, gdy warunki umorzenia są spełnione wobec wszystkich dłużników.

§ 8. Do udzielania ulg uprawniony jest:

1. Burmistrz Gminy Trzebnica bez względu na wysokość kwoty należności pieniężnych.

§ 9. 1. Należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego 
terminu wymagalności do dnia zapłaty, w przypadku gdy zostanie ustalone, że:

a) dowody, na podstawie których organ lub osoba uprawniona udzieliła ulgi, okazały się fałszywe,

b) dłużnik wprowadził organ lub osobę uprawnioną w błąd co do okoliczności uzasadniających udzielenie ulg,

c) dłużnik nie spłacił należności pieniężnej w odroczonym terminie.

2. W przypadku, gdy dłużnik nie spłacił którejkolwiek z rat - niespłacona należność pieniężna staje się 
natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty.

§ 10. Do wniosków o udzielenie ulg dotyczących należności mających charakter cywilnoprawny, 
nierozpoznanych do dnia wejścia w życie uchwały stosuje się przepisy niniejszej uchwały.

§ 11. Burmistrz Gminy Trzebnica w corocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy przedstawia 
Radzie Miejskiej informację o łącznej liczbie i kwocie dokonanych umorzeń.

§ 12. Traci moc uchwała Nr XLII/428/10 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku 
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności 
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Trzebnica lub jej jednostkom 
podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.

§ 13. Niniejsza uchwała w zakresie udzielania pomocy de minimis w sektorze rolnym obowiązuje do końca 
2027 r., w sektorze rybołówstwa i akwakultury do dnia 31.12.2020 r. 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisz
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/4 1 

 

 

 

 
……………...............................………..…………………… 

 (imię i nazwisko podatnika ubiegającego się o przyznanie ulgi) 
 

..……………………………………………………………………… 

                                         (adres) 
 

......…………..……………………………………………….……… 

                (PESEL/NIP- dotyczy przedsiębiorców) 

 

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM 

 

W związku ze złożonym wnioskiem dnia ......................................................................................................................., 

w sprawie udzielenia ulgi z tytułu ...................................................................................................................................., 

za okres (w latach, miesiącach) ................................................................................................................................................. 

Forma wnioskowanej ulgi (niewłaściwe skreślić)                   

• UMORZENIE; 

• ROZŁOŻENIE NA RATY; (wskazać ilość rat lub wysokość miesięcznej raty)…………………………………..…… 

• ODROCZENIE. (proszę podać termin zapłaty)…………………………………………..………………………………..                              

 

Oświadczam co następuje:  

 

Przyczyny powstania zaległości…………………………………………………………………………………………   

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1. Sytuacja materialna Wnioskodawcy: 

1. Źródło i wysokość osiąganych dochodów przez Wnioskodawcę: 

(należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających dochody, zaświadczenia,                                                                                

wskazać kwotę wynagrodzenia: netto z 3 ostatnich miesięcy /  z zamkniętego okresu rozliczeniowego/ inne ): 

 

a) ze stosunku pracy 

(proszę podać miejsce zatrudnienia, wykonywane stanowisko)  

…………………………………………………………………………………………………………………….………..…… 

 

Załącznik do uchwały Nr IX/95/19

Rady Miejskiej w Trzebnicy

z dnia 19 września 2019 r.

Id: 4F89CD76-E23C-463D-9ECA-D5054A5427A3. Uchwalony Strona 1



 

/4 2 

b) z działalności gospodarczej 
 (proszę podać nazwę firmy, rodzaj i zakres działalności, datę rozpoczęcia lub likwidacji.) 

............................................................................................................................. .........................................................................

............................................................................................................................. ......................................................................... 

c) z gospodarstwa rolnego  
(proszę podać jego powierzchnię i zakres działalności rolniczej) 

............................................................................................................................. .......................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

 

d)  pozostałe: 

➢  renta………………………................................................................................................................................................. 

➢  emerytura............................................................................................................................................................................ 

➢  prace zlecone..................................................................................................................................................................... 

➢  zasiłek dla bezrobotnych............................................................................................................................................... 

➢  zasiłek z opieki społecznej.......................................................................................................................................… 

➢  inne …………………………………………………………………………………………………………………..…… 

 

2. Osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. : (należy wpisać dane osób pozostających               

we wspólnym gospodarstwie domowym z Wnioskodawcą: małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu                                  

z Wnioskodawcą, wstępnych, zstępnych i osób pozostających w stosunku przysposobienia lub pod opieką Wnioskodawcy). 
(należy podać wysokość dochodu netto z ostatniego miesiąca, inne), 

 

IMIĘ I NAZWISKO 

 

 

STOPIEŃ 

POKREWIEŃSTWA 

 

WIEK 

 

ŹRÓDŁA 

DOCHODU 

(szkoła, miejsce 

zatrudnienia itp.) 

WYSOKOŚĆ 

DOCHODÓW 

(netto) 
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3. Posiadany majątek: 

a)  Nieruchomości: 
(niewłaściwe skreślić) 

 

 /dom jednorodzinny / mieszkanie /działka budowlana / inne (mieszkanie służbowe, wynajem itp.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

b) Zabudowania: 

 

➢ budynki mieszkalne ( powierzchnia nieruchomości, gruntów objętych podatkiem od nieruchomości, stan techniczny) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

➢ inne zabudowania (np. garaż, stodoła, stan techniczny) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

c) Powierzchnia gospodarstwa …………………………………………………………………………..……….......ha 

 w tym grunty orne:  

klasa ……………………………………………………………………………….……………..ha 

                                 klasa ……………………………………………………………………………………………...ha 

                                 klasa ……………………………………………………………………………………..........….ha 

 

d) Podstawowe uprawy, stan inwentarza: 

 ………………………………………………….…………………………………………………..………………………….. 

 

e) Wyposażenie  gospodarstwa w sprzęt (np. ciągnik, kombajn, siewnik itp., rok produkcji) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

f)  Pozostały majątek (samochód – marka, rok produkcji, wartościowe urządzenia, oszczędności, inne znamiona 

świadczące o sytuacji materialnej zobowiązanego, itp.) 
………………………………………………………………………………………………………………………..…..……… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………..…… 

………………………………………………………………………………………………………………….…………...…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………...…. 

 

g) Inne okoliczności mające wpływ na sytuację materialną Strony  np. choroba, wypadek, kradzież,                  

status bezrobotnego bez prawa do zasiłku i inne (proszę przedłożyć dokumenty potwierdzające wskazane 

okoliczności).………………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………

….................................................................................................................................................................................................... 

4. Miesięczne wydatki na bieżące utrzymanie domu/mieszkania                                                                 
(proszę dołączyć kopie rachunków, itp.): 

RODZAJ WYDATKÓW KWOTA  

czynsz, najem  

prąd  

gaz  

wywóz śmieci  

woda / kanalizacja  

koszty związane z ogrzewaniem  

leki  

edukacja  

telefon/internet/telewizja  

kultura  

inne:...............................................................  

 

5. Ostatnio zastosowane wobec podatnika ulgi podatkowe w tutejszym organie podatkowym :                    
(jeżeli tak to należy podać rodzaj przydzielonej ulgi oraz kwotę)   

 

………………………………………………………………………………………….………….………………………..….….. 

…………………………………………………………………………………………………….………………….……..….….. 

6. Inne znamiona sytuacji materialnej podatnika: 
(zadłużenie, kredyty, itp.) 

 
…………………………………………………………………………………………………………………............................… 

……………………………………………………………………………………………………………………………..…..…… 

7. Uwagi 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………..………………………………………..………… 

W związku z art. 180 §1, §2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900  ze zm.) 

wnioskuję o przyjęcie niniejszego oświadczenia jako dowodu w sprawie o udzielenie ulgi podatkowej. 

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz, że zostałam/em uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej                             

z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2018, poz. 1600 ze zm.)- za złożenie zeznań 

niezgodnych z prawdą i zatajenie prawdy.   

  

 

……………………………..…….                                                 ………………..…………………… 

        (miejscowość, data)                                                                           (podpis Wnioskodawcy) 
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UZASADNIENIE

Zmiana przepisów z dnia 27 sierpień 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

jest konsekwencją zmiany uchwały Nr XLII/428/10 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października

2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty

należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Trzebnica lub jej

jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.

Projekt uchwały opracowano ze względu na konieczność dostosowania jej brzmienia do obowiązującego

w tym zakresie prawa.

Główne różnice pomiędzy przedłożonym projektem a obowiązującą uchwałą polegają na:

1. Wprowadzeniu do §4 ust. 3 zapisu o niedochodzeniu należności o charakterze cywilnoprawnym

przypadających jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych;

2. Dookreśleniu w §2 ust. 5 pojęcia tzw. kompletnego wniosku - oznacza to wniosek zawierający

dokumenty niezbędne do merytorycznego i ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy, w tym zawierający

oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik

Nr 1 do niniejszej uchwały;

3. Określeniu w §13 ograniczenia czasowego w zakresie udzielania pomocy de minimis w sektorze rolnym

do końca 2027 r., w sektorze rybołówstwa i akwakultury do dnia 31.12.2020 r.

Ze względu na fakt, że zakres ulg objęty niniejszą uchwałą może obejmować również przedsiębiorców,

a więc stanowić pomoc publiczną określoną jako pomoc de minimis, wypełniono również ustawowy

obowiązek zgłoszenia projektu uchwały do Prezesa Urzędu Ochrony Konkrecji i Konsumentów oraz

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy

publicznej t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 362 ze zm.).
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