UCHWAŁA NR XIII.155.2020
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 5 lutego 2020 r.
w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym oraz
rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o których mowa w art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w
transakcjach handlowych
Na podstawie art. 18 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.), art. 59a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm,) oraz art. 19 ust. 2 i art. 20
ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów
płatniczych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1649), w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 118 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Nie dochodzi się należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających
Gminie Dąbrowa Chełmińska lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt
3, 4 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, których kwota wraz z
odsetkami nie przekracza 100 zł, pod warunkiem występowania jednej z niżej wymienionych
przesłanek:
1) nastąpił zgon dłużnika oraz nieprzeprowadzone zostało postępowanie spadkowe,
2) dłużnik nie posiada aktualnego adresu zameldowania i nie jest znany jego adres
zamieszkania albo na stałe przebywa poza granicami kraju,
3) pod wskazanym w Krajowym Rejestrze Sądowym, adresem siedziby lub adresem
prowadzenia działalności, dłużnik nie odbiera korespondencji
4) ogłoszenie upadłości z likwidacją majątku dłużnika lub upadłości konsumenckiej,
5) brak wystarczającego materiału dowodowego na okoliczność istnienia wierzytelności
lub skuteczne dochodzenie należności przed sądem powszechnym byłoby wątpliwe,
6) szacowane koszty postępowania przekraczałyby kwotę dochodzonej należności,
7) w okresie ostatnich dwóch lat, poprzedzających termin skierowania sprawy na drogę
postępowania sądowego, organ egzekucyjny orzekł o bezskuteczności prowadzonej
wobec dłużnika egzekucji.
§ 2. Nie dochodzi się rekompensaty należnej Gminie Dąbrowa Chełmińska lub jej
jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustaw z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w
transakcjach handlowych, jeżeli wysokość świadczenia pieniężnego wynikającego z
transakcji handlowej jest mniejsza lub równa równowartości 40 Euro, ustalonej przy
zastosowaniu średniego kursu Euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego
dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się
wymagalne.

§ 3. Uchwałę stosuje się do należności z tytułu rekompensaty dotyczących transakcji
handlowych:
1) zawartych począwszy od 1 stycznia 2020 r. oraz
2) zawartych przed dniem 1 stycznia 2020 r., przy czym wyłącznie do należności z
tytułu rekompensaty wymagalnej po dniu 1 stycznia 2020 r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Uzasadnienie
Art. 59a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych daje uprawnienie
organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego podjęcie, w drodze uchwały,
decyzji o niedochodzeniu należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających
jednostce samorządu terytorialnego 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, a w przypadku należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w
transakcjach handlowych - jeżeli jej kwota jest równa świadczeniu pieniężnemu w
rozumieniu tej ustawy albo większa od tego świadczenia.

