UCHWAŁA NR XXIII/316/20
RADY MIASTA MYSŁOWICE
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty płatności
należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie,
przypadających Miastu Mysłowice lub jego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym
i instytucjom kultury za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
Na podstawie art. 15 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 18a ust. 1, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 713),

art. 59 ust. 1 oraz

ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn.
zm.) w związku z art. 15 zzzg ust. 1 oraz art. 15 zzzh ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U., poz. 374 z późn. zm.)
Rada Miasta Mysłowice
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa:
1) zasady umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych
z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających, za okres stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (zwanych dalej "należnościami") Miastu Mysłowice oraz jego
jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i instytucjom kultury - jako "wierzycielom" - wobec osób
fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - zwanych dalej
„dłużnikami”;
2) organy lub osoby uprawnione do udzielania ulg, o których mowa w pkt 1.
§ 2. W sprawach, o których mowa w § 1 pkt 1, właściwi są:
1) Prezydent Miasta Mysłowice lub Sekretarz Miasta Mysłowice - gdy należność pieniężna jest równa lub
wyższa niż 50.000 zł;
2) Dyrektorzy jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych Miasta Mysłowice, jeżeli rozstrzygnięcie
dotyczy należności pieniężnych związanych z funkcjonowaniem tych jednostek lub zakładów, a ich wartość jest
niższa niż 50.000 zł;
3) Dyrektorzy samorządowych instytucji kultury, jeżeli rozstrzygnięcie dotyczy należności związanych
z funkcjonowaniem tych instytucji, a ich wartość jest równa lub niższa niż 10.000 zł.
§ 3. Organy lub osoby, o których mowa w § 2, na wniosek dłużnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym
interesem dłużnika lub interesem publicznym, mogą:
1) odraczać terminy spłaty należności lub rozkładać płatności tych należności na raty,
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2) odraczać lub rozkładać na raty zapłatę zaległości;
3) odraczać lub rozkładać na raty odsetki od zaległości.
§ 4. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, organy lub
osoby, wymienione w § 2, na wniosek dłużnika, mogą umorzyć w całości lub w części jego zaległości wobec
Miasta Mysłowice lub jego jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i instytucji kultury.
2. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane do zapłaty także inne osoby, zaległości mogą
zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki o których mowa w ust. 1 zostaną spełnione wobec wszystkich
zobowiązanych dłużników.
§ 5. 1. Rozstrzygnięcia w sprawach, o których mowa w § 1 pkt 1 - mają formę pisemną i stanowią oświadczenie
woli wierzyciela w rozumieniu prawa cywilnego.
2. W przypadku rozstrzygnięć podejmowanych przez Prezydenta Miasta Mysłowice lub Sekretarza Miasta
Mysłowice dotyczących należności, o których mowa w § 2 pkt 2 i 3 - wymagane jest dodatkowo zawarcie ugody
z dyrektorem właściwej jednostki budżetowej, zakładu budżetowego lub samorządowej instytucji kultury - na
warunkach określonych w rozstrzygnięciu Prezydenta Miasta Mysłowice lub Sekretarza Miasta Mysłowice.
W takim przypadku warunki udzielenia ulgi w spłacie wynikają z treści zawartej ugody.
§ 6. 1. W przypadku podjęcia pozytywnego rozstrzygnięcia na wniosek dłużnika na podstawie § 3, lub § 4,
rozstrzygnięcie obejmuje stan należności na dzień wniesienia wniosku.
2. W przypadku podjęcia rozstrzygnięcia na podstawie § 3 lub § 4, odsetki za opóźnienie w zapłacie są
naliczane do dnia wniesienia podania, włącznie z tym dniem - z zastrzeżeniem ust. 3, 4 i 5.
3. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności którejkolwiek raty lub terminu płatności odroczonej
należności (zaległości), ustalonych w rozstrzygnięciu wydanym na podstawie § 3 lub § 4, a także w przypadku,
gdy zapłacona kwota jest niższa niż kwota odroczona lub ustalona rata - należność (zaległość) objęta
rozstrzygnięciem lub ugodą, na podstawie § 3, staje się natychmiast wymagalna w pozostałej do zapłaty i nie
wykonanej przez dłużnika części, a rozstrzygnięcie (ugoda) wygasa. W sytuacji wygaśnięcia rozstrzygnięcia,
odsetki za opóźnienie naliczane są począwszy od dnia następującego po upływie terminu płatności należności,
bez uwzględnienia rozstrzygnięcia.
4. Pod pojęciem „dotrzymanie terminu” rozumie się datę faktycznego wpływu należności na konto (lub do kasy)
wierzyciela.
5. Opóźnienie we wpłacie dwóch dowolnych rat objętych rozstrzygnięciem, o którym mowa w § 3, które to
opóźnienie w stosunku do danej raty lub części należności czy zaległości nie przekracza 14 dni
kalendarzowych – nie wywołuje skutku opisanego w ust. 4 (wygaśnięcia ugody).
§ 7. 1. Podjęcie rozstrzygnięcia w sprawach wymienionych w § 1 musi zostać poprzedzone postępowaniem
wyjaśniającym, które wykaże wystąpienie przynajmniej jednej z przesłanek udzielenia ulgi.
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§ 8. 1. Ulgi udzielane na podstawie niniejszej uchwały, w przypadku udzielenia ich podmiotowi prowadzącemu
działalność gospodarczą, stanowią pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom
w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu
wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID - 19, udzielaną na podstawie notyfikowanego
programu pomocowego zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz. U. z 2020, poz. 708) oraz art. 108 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
razem z innymi rozwiązaniami, które będą częścią pakietu pomocowego służącego przeciwdziałaniu COVID19.
2. Dłużnik prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest wraz z wnioskiem o udzielenie ulgi na
podstawie niniejszej uchwały do złożenia informacji na formularzu według wzoru określonego w rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający
się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010r.
Nr 53, poz. 312 z późn. zm.).
3. Pomoc może zostać udzielona podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, który na dzień
31 grudnia 2019r. nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu
art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L
187 z 26.06.2014r., str. 1 z późn. zm.).
4. Wartość pomocy dla dłużnika, o którym mowa w ust. 3 nie może przekroczyć, łącznie z inną pomocą
udzielaną zgodnie z Komunikatem Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia
gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (C (2020) 1863 final), kwoty 800.000 EUR.
§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020r.

Przewodniczący Rady Miasta
Mysłowice
dr hab. Tomasz Papaj
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