
OBWIESZCZENIE 
RADY MIASTA RYBNIKA 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika 
z 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, 
odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter 
cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków 
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie 
pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 
1461), ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały 
nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia 
szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności 
pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek 
organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których 
ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego 
uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 5241), z uwzględnieniem zmian 
wprowadzonych: 

1) uchwałą nr 624/XXXVIII/2021  Rady Miasta Rybnika z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie 
zmiany uchwały nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z 25 czerwca 2020 r. w sprawie 
określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 
należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego 
jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej 
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania 
organów lub osób do tego uprawnionych  (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2021 r. poz. 4012), 

2) uchwałą nr 696/XLIII/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 września 2021 r. w sprawie 
zmiany uchwały nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z 25 czerwca 2020 r. w sprawie 
określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 
należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego 
jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej 
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania 
organów lub osób do tego uprawnionych   (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2021 r. poz. 6190). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie 
obejmuje: 

1) w § 13 uchwały nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z 25 czerwca 2020 r. w sprawie 
określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 
należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego 
jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej 
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania 
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organów lub osób do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 5241), 
poniższych zapisów: 

„wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego i do 30 czerwca 2021 r.”; 

2) § 2 uchwały nr 624/XXXVIII/2021  Rady Miasta Rybnika z dnia 27 maja 2021 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z 25 czerwca 2020 r. 
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania 
na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego 
jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej 
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania 
organów lub osób do tego uprawnionych  (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2021 r. poz. 4012), który 
stanowi: 

„§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego.”; 

3) § 2 uchwały nr 696/XLIII/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 września 2021 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z 25 czerwca 2020 r. 
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania 
na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego 
jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej 
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania 
organów lub osób do tego uprawnionych   (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2021 r. poz. 6190), który 
stanowi: 

„§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego.”. 

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miasta 

 
 

Wojciech Kiljańczyk 
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Załącznik do obwieszczenia 
Rady Miasta Rybnika 
z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

UCHWAŁA NR 398/XXIV/2020 

RADY MIASTA RYBNIKA 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub 
rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, 
Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy 
publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz 
wskazania organów lub osób do tego uprawnionych 

Na podstawie: 

- art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713), 

- art. 59 ust. 1-3, art. 59a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), 

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów i Rozwoju, 

Rada Miasta Rybnika 
uchwala: 

§ 1. Określa się szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 
należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek 
organizacyjnych, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których 
ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazuje organy lub osoby do tego 
uprawnione. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) należnościach - należy przez to rozumieć należności pieniężne mające charakter 
cywilnoprawny, przypadające Miastu Rybnik lub jego jednostkom organizacyjnym, 
obejmujące należność główną, odsetki od należności głównej, jak również należności 
uboczne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego, rekompensatę, o której mowa 
w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych i inne); 

2) wierzycielu - należy przez to rozumieć Miasto Rybnik oraz jego jednostki organizacyjne; 

3) dłużniku - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada zaległości z tytułu 
należności cywilnoprawnych; 

4) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą, 
bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania; 

5) ulgach - należy przez to rozumieć umorzenia, odroczenia terminu spłaty lub rozłożenia 
na raty płatności należności; 
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6) ustawie o finansach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych; 

7) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 - należy przez to rozumieć rozporządzenie 
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.Urz. UE L 
z 2013 r. Nr 352, s. 1); 

8) osobach nadzorujących - należy przez to rozumieć Zastępców i Pełnomocników 
Prezydenta Miasta Rybnika pełniących bezpośredni nadzór nad jednostkami organizacji 
wewnętrznej Urzędu Miasta Rybnika oraz jednostkami organizacyjnymi miasta. 

§ 3. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do należności, których zasady i tryb 
umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty określają odrębne przepisy. 

§ 4. 1. Postanawia się o niedochodzeniu należności o charakterze cywilnoprawnym 
przypadających Miastu Rybnik lub jego jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz 
z odsetkami nie przekracza 100 zł i jest niższa od kosztów egzekucji należności, 
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 i jednocześnie jest niższa od kosztów egzekucji 
należności. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do należności określonych w art. 59a ust. 2 ustawy 
o finansach publicznych. 

§ 5. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy 
o finansach publicznych ulgi stosuje się z urzędu. 

§ 6. Umorzenie należności, w całości lub w części, może nastąpić na wniosek dłużnika, 
w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym. 

§ 7. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem 
publicznym, na wniosek dłużnika można: 

1) rozłożyć należność na raty; 

2) odroczyć termin płatności całości lub części należności; 

3) odroczyć termin płatności i rozłożyć należność na raty. 

2. Rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności należności udziela się na okres 
nie dłuższy niż 18 miesięcy licząc od dnia uwzględnienia wniosku. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach okres rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności może 
być dłuższy. 

3. Od należności, w stosunku do których zastosowano ulgi w formie określonej w ust. 2, 
nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od daty złożenia wniosku do upływu ustalonych 
terminów zapłaty, chyba że przy zastosowaniu ulgi postanowiono inaczej. 
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4. W przypadku nie dokonania przez dłużnika spłaty należności na warunkach ustalonych 
w trybie niniejszego paragrafu, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast 
wymagalna wraz z należnymi odsetkami, w tym również z odsetkami, o których mowa 
w ust. 3. 

§ 8. 1. Ulgi, o których mowa w § 6 i § 7 ust. 1 oraz umorzenia z urzędu dokonywane na 
podstawie art. 56 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, udzielane dłużnikowi 
będącemu przedsiębiorcą, mogą stanowić pomoc publiczną w ramach pomocy de minimis, 
której udzielenie następuje w zakresie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji 
(UE) nr 1407/2013. 

2. Przedsiębiorca wraz z wnioskiem o udzielenie ulgi przedkłada: 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz zaświadczenia o pomocy de minimis 
w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymane w roku ubiegania się o pomoc oraz w ciągu 2 
poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej 
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. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.). 

3. Ulgi mogą zostać udzielone jedynie w przypadku, gdy wartość pomocy de minimis 
udzielanej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały, łącznie z wartością innej pomocy 
de minimis uzyskanej przez niego w różnych formach i z różnych źródeł w roku w którym 
ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, nie przekroczy 
kwoty określonej w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013. 

§ 9. Po złożeniu przez dłużnika wniosku, a także w przypadku skorzystania z możliwości 
udzielenia ulg z inicjatywy wierzyciela, organ lub osoba upoważniona do ich udzielania 
przeprowadza postępowanie wyjaśniające mające na celu ustalenie, czy zachodzą 
przesłanki wskazane w § 5, § 6 lub § 7 ust. 1, a w przypadku przedsiębiorcy, czy spełnione 
są również warunki określone w § 8. 

§ 10. 1. Uprawnionymi do umarzania, rozkładania na raty lub odraczania terminu 
płatności należności, o których mowa w § 1, są:  

1) dyrektorzy jednostek organizacyjnych - w zakresie należności przysługujących podległym 
im jednostkom organizacyjnym: 

a) przy umarzaniu należności - dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku 
do kwoty 10.000 zł, a dyrektorzy pozostałych jednostek organizacyjnych do kwoty 
1.000 zł, 

b) przy ulgach wymienionych w § 7 ust. 1 - dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
w Rybniku do kwoty 20.000 zł, a dyrektorzy pozostałych jednostek organizacyjnych do 
kwoty 5.000 zł; 

2) osoby nadzorujące - w zakresie należności przysługujących nadzorowanym przez nich 
jednostkom organizacji wewnętrznej Urzędu Miasta Rybnika i jednostkom 
organizacyjnym miasta: 
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a) przy umarzaniu należności - do kwoty 2.000 zł, a osoba nadzorująca pełniąca 
bezpośredni nadzór nad Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku 
w przypadkach dotyczących tej jednostki - do kwoty 20.000 zł, 

b) przy ulgach wymienionych w § 7 ust. 1 - do kwoty 10.000 zł, a osoba nadzorująca 
pełniąca bezpośredni nadzór nad Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku 
w przypadkach dotyczących tej jednostki - do kwoty 30.000 zł; 

3) Prezydent Miasta Rybnika.1) 

2. Limity określone w ust. 1 pkt 1 i 2 dotyczą należności jednostki z wszystkich tytułów 
łącznie od jednego dłużnika, albo dłużników solidarnych, z uwzględnieniem odsetek i innych 
należności ubocznych, umarzanych, odraczanych, rozkładanych na raty w jednym roku 
obrotowym. 

§ 11. Umorzenie należności, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności 
należności następuje na podstawie przepisów prawa cywilnego, w szczególności w formie 
ugody lub jednostronnego oświadczenia woli osoby wymienionej w § 10 ust. 1. 

§ 12. Traci moc uchwała nr 658/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 14 grudnia 2017 
r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania 
na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, miasta Rybnika 
i jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, 
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego 
uprawnionych. 

§ 13. Uchwała (pominięte)2)  obowiązuje do 31 grudnia 2023 r.3) 

 
1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały nr 696/XLIII/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 września 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z 25 czerwca 2020 r. w sprawie 
określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności 
pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków 
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz 
wskazania organów lub osób do tego uprawnionych   (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2021 r. poz. 6190). 

2) Zamieszczony w ust. 2 pkt 1 obwieszczenia. 
3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały nr 624/XXXVIII/2021  Rady Miasta Rybnika z dnia 27 maja 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z 25 czerwca 2020 r. w sprawie 
określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności 
pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków 
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz 
wskazania organów lub osób do tego uprawnionych  (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2021 r. poz. 4012). 
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