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2. Je�eli dłu�nik nie spłaci wierzytelno�ci albo jej 
cz��ci w okre�lonym terminie, odpowiednio wierzytelno�� 
albo pozostała jej cz��� staje si� natychmiast wymagalna 
wraz z odsetkami nale�nymi od dnia wymagalno�ci. 
 

§ 9. Umorzenie, odroczenie terminu spłaty lub 
rozło�enie na raty wierzytelno�ci mo�e by� cofni�te, je�eli 
wyjdzie na jaw, �e dowody na podstawie których 
zastosowano ulg� okazały si� fałszywe albo, �e dłu�nik 
wprowadził wła�ciwy organ w bł�d co do okoliczno�ci, 
które stanowiły podstaw� do zastosowania ulgi. 
 

§ 10. Umorzenie nale�no�ci, odroczenie terminu spłaty 
cało�ci lub cz��ci nale�no�ci oraz rozło�enie płatno�ci 
cało�ci lub cz��ci nale�no�ci na raty nast�puje w formie 
pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego. 
W przypadkach, o których mowa w  § 3 ust. 1 pkt 2 i 3, 
umorzenie nale�no�ci nast�puje w formie jednostronnego 
o�wiadczenia woli. 
 

§ 11. 1. Organ, na wniosek zobowi�zanego 
prowadz�cego działalno�� gospodarcz�, mo�e udziela� 
okre�lonych w § 3 ust.1 pkt 1, 5, 6 oraz § 4 ulg w spłacie 
zobowi�za� nale�no�ci pieni��nych maj�cych charakter 
cywilnoprawny, przypadaj�cych Gminie Miejskiej Górowo 
Iławeckie i jej jednostkom podległym, które: 
  1) stanowi� pomoc de minimis - zgodnie 

z rozporz�dzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 
15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 
Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 
z 28.12.2006); 

  2) stanowi� pomoc de minimis w rolnictwie – zgodnie 
z rozporz�dzeniem Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 
20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 
Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis 
w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L Nr 337 
z 21.12.2007); 

  3) stanowi� pomoc de minimis w rybołówstwie – zgodnie 
z rozporz�dzeniem Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 
24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 
Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach 
zasady de minimis dla sektora rybołówstwa 
i zmieniaj�ce rozporz�dzenie (WE) nr 1860/2004  
(Dz. Urz. UE L Nr 193 z 25.07.2007). 

  4) Podmiot, który chce skorzysta� z pomocy de minimis 
zobowi�zany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem 
wypełnionego formularza informacji przedstawianych 
przy ubieganiu si� o pomoc de minimis, zgodnie 
z Rozporz�dzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 
2010 roku w sprawie zakresu informacji 

przedstawianych przez podmiot ubiegaj�cy si� 
o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) oraz 
za�wiadcze� o pomocy de minimis jakie podmiot 
otrzymał w roku, w którym ubiega si� o pomoc oraz 
w ci�gu dwóch poprzedzaj�cych go lat, albo 
o�wiadczenia o wielko�ci pomocy de minimis 
otrzymanej w tym okresie, albo o�wiadczenia 
o nieotrzymaniu tej pomocy. Ponadto nale�y 
dostarczy� sprawozdania finansowe za okres trzech 
lat obrotowych o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 
rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca  
2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych 
przez podmiot ubiegaj�cy si� o pomoc de minimis  
(Dz. U. Nr 53 poz. 311 z 2010 roku) 

 
  5) Podmiot, który chce skorzysta� z pomocy de minimis 

w rolnictwie lub rybołówstwie zobowi�zany jest do 
dostarczenia wraz z wnioskiem:  
1) wszystkich za�wiadcze� o pomocy de minimis 

w rolnictwie jakie otrzymał w ci�gu danego roku 
obrotowego oraz dwóch poprzedzaj�cych lat 
obrotowych lub rybołówstwie w okresie trzech lat 
bud�etowych, albo o�wiadczenia o wielko�ci 
pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 
otrzymanej w tym okresie, albo o�wiadczenia 
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;  

2) informacji okre�lonych w Rozporz�dzeniu Rady 
Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie 
informacji składanych przez podmioty ubiegaj�ce 
si� o pomoc de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) na 
formularzu, którego wzór stanowi zał�cznik do tego 
rozporz�dzenia. 

 
§ 12. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi 

Miasta Górowo Iławeckie. 
 

§ 13. Traci moc uchwała Nr XLIX/246/10Rady Miasta 
w Górowie Iławeckim z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania 
spłaty oraz rozkładania na raty nale�no�ci pieni��nych 
maj�cych charakter cywilno-prawny przypadaj�cych 
Gminie Miejskiej Górowo Iławeckie. 
 

§ 14. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz�cy Rady Miasta 
Jacek Przemysław Kostka 
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UCHWAŁA Nr XXX/702/2010 

Rady Miejskiej w Elbl �gu 

z dnia 16 wrze �nia 2010 r. 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przest rzennego obszaru rozbudowy  

Zakładu Utylizacji Odpadów (ZUO) w Elbl �gu 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  

2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41  
i Nr 141, poz. 1492; Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954  
i Nr 130, poz. 1087; Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, 

poz. 1635; Dz. U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880; Dz. U. z 2008 r. 
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237; Dz. U. z 2009 r.  
Nr 220, poz. 1413; Dz. U. z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 106, 
poz. 675) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
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Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,  
poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,  
poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,  
poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,  
poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,  
poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,  
poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180,  
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52,  
poz. 420, Nr 157, poz. 1241), w zwi�zku z uchwał�  
Nr XXIV/530/2009 Rady Miejskiej w Elbl�gu z dnia  
19 listopada 2009 roku w sprawie przyst�pienia do 
sporz�dzenia planu stwierdzaj�c, �e plan jest zgodny 
z ustaleniami Studium uwarunkowa� i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy – miasta Elbl�g 
(uchwała Nr XXXIII/825/2006 Rady Miejskiej w Elbl�gu z dnia 
26 pa�dziernika 2006 roku zmieniona uchwał�  
Nr XXVI/580/2009 Rady Miejskiej w Elbl�gu z dnia  
21 stycznia 2010 roku) Rada Miejska w Elbl�gu uchwala, 
co nast�puje: 
 

Rozdział 1. 
PRZEPISY OGÓLNE 

 
§ 1. 1. Uchwala si� miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego obszaru rozbudowy Zakładu Utylizacji 
Odpadów (ZUO) w Elbl�gu, którego granice przestawione 
s� na zał�czniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

2. Rozstrzygni�cie w sprawie uwag wniesionych do 
projektu planu na etapie jego wyło�enia do publicznego 
wgl�du zawiera zał�cznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

3. Rozstrzygni�cie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nale�� do zada� własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania zawiera zał�cznik nr 3 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 1. Integraln� cz��ci� uchwały jest zał�cznik 
graficzny nr 1, tj. rysunek planu w skali 1:2000. 
 

2. Nast�puj�ce oznaczenia graficzne na rysunku planu 
s� obowi�zuj�cymi ustaleniami planu: 
  1) granica obszaru obj�tego planem; 
  2) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym przeznaczeniu 

lub ró�nych zasadach zagospodarowania; 
 

3. symbole literowo-cyfrowe przyporz�dkowane 
poszczególnym terenom; 
 

§ 3. 1. Ilekro� w przepisach niniejszej uchwały jest 
mowa o: 
  1) uchwale, planie, rysunku planu bez dodatkowych 

okre�le� – rozumie si� przez to odpowiednio: niniejsz� 
uchwał�, miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego uchwalony niniejsz� uchwał� oraz 
rysunek planu stanowi�cy zał�cznik graficzny do 
niniejszej uchwały; 

  2) przeznaczeniu podstawowym – oznacza to takie 
przeznaczenie terenu, które powinno dominowa� na 
danym terenie; 
 
§ 4. 1. Ustala si� nast�puj�ce cele polityki 

przestrzennej na obszarze planu: 
  1) ograniczenie uci��liwo�ci i zmniejszenie ilo�ci 

składowanych odpadów na rzecz ich odzysku poprzez 
rozbudow� i modernizacj� obiektów ZUO. 

 
§ 5. 1. Ustala si� nast�puj�ce zasady modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 

  1) nowe sieci infrastruktury technicznej nale�y prowadzi� 
w liniach rozgraniczaj�cych komunikacji wył�cznie 
jako podziemne; 

  2) szczegółowe działania w zakresie infrastruktury 
technicznej powinny by� okre�lone na podstawie 
projektu dla przedsi�wzi�� inwestycyjnych na 
obszarze planu; 

  3) zaopatrzenie w wod� i energi� elektryczn� nale�y 
realizowa� w ramach systemów obsługuj�cych miasto; 

  4) odprowadzanie odcieków ze składowiska oraz �cieków 
sanitarnych nale�y realizowa� poprzez sie� kanalizacji 
sanitarnej do komunalnej oczyszczalni �cieków; nale�y 
stosowa� szczelne monolityczne zbiorniki bezodpływowe 
do gromadzenia �cieków bytowych do czasu realizacji 
zbiorczego układu kanalizacji sanitarnej; 

  5) obowi�zuje zakaz odprowadzania nieoczyszczonych 
wód do gruntu i  wód powierzchniowych; 
odprowadzenie wód opadowych nale�y realizowa� 
poprzez sie� kanalizacji deszczowej (po oczyszczeniu 
w separatorach ropopochodnych) do cieku płyn�cego 
od strony południowej terenu; 

  6) zasilanie w ciepło nale�y realizowa� z wykorzystaniem 
gazu pochodz�cego z odgazowywania zapełnionych 
kwater oraz stosowania urz�dze� grzewczych nie 
powoduj�cych przekrocze� standardów emisyjnych 
okre�lonych w przepisach szczególnych; 

 
§ 6. 1. W planie okre�la si�: 

  a) terenu Zakładu Utylizacji Odpadów, oznaczonego na 
rysunku planu symbolem IT.O, 

  b) terenów le�nych, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem ZL, 

  c) terenów komunikacji i infrastruktury technicznej – drogi 
publiczne, oznaczone na rysunku planu symbolem KD 
oraz klas� ulicy L – ulica-lokalna, 

 
2) zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego; 
 

3) wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania 
zagospodarowania terenu; 
 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej. 
 

Rozdział 2. 
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

 
§ 7. 1. Ustalenia dla terenu IT.O o powierzchni 16,86 ha: 

  1) Przeznaczenie terenu 
a) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja zakładu 

utylizacji odpadów obejmuj�cego podstawowe 
obiekty niezb�dne do zagospodarowania odpadów, 
w szczególno�ci: kopiec bioenergetyczny, 
składowisko odpadów balastowych, instalacje do 
segregacji, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych; 

b) przeznaczenie uzupełniaj�ce: 
- instalacje stanowi�ce uzupełnienie obiektów 

i instalacji wymienionych w pkt a), 
- obsługa komunikacyjna w zakresie wewn�trznych 

dróg dojazdowych, ci�gów pieszych, placów 
utwardzonych oraz parkingów, 

- obiekty zaplecza technicznego, w tym budynki 
administracyjne i socjalne, 

- sieci i urz�dzenia infrastruktury technicznej; 
  2) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
- nale�y ograniczy� negatywne oddziaływanie na 

�rodowisko w szczególno�ci poprzez zamykanie 
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oddziaływania w granicach zakładu, prawidłow� 
eksploatacj�, systematyczne zmniejszanie ilo�ci 
składowanych odpadów na rzecz ich odzysku, 
wykonanie odpowiednich zabezpiecze� w postaci 
uszczelnienia czaszy składowiska, instalacji do 
odbioru i oczyszczania odcieków, instalacji do 
odbioru i odzysku gazu wysypiskowego oraz stał� 
kontrol� stanu �rodowiska z ocen� zachodz�cych 
w nim zmian, 

- nale�y zabezpieczy� nowe instalacje tak by ich 
u�ytkowanie nie spowodowało przekroczenia 
obowi�zuj�cych standardów jako�ci �rodowiska, co 
pozwoli wyeliminowa� wywieranie wpływu na 
tereny chronione obowi�zuj�cymi przepisami, 
w tym na specjalne obszary ochrony siedlisk 
i obszary specjalnej ochrony ptaków przewidziane 
do sieci NATURA 2000, 

- rozbudowa i modernizacja ZUO powinna spełnia� 
wymogi najlepszych dost�pnych technik (BAT – 
Best Available Techniques) zarówno na etapie 
doboru technologii jak i w fazie projektowania, 
wykonawstwa i eksploatacji gwarantuj�cych 
osi�gni�cie wysokiego ogólnego poziomu ochrony 
�rodowiska, 

- nale�y stosowa� techniczne �rodki doprowadzaj�ce 
poziom hałasu do warto�ci obowi�zuj�cych dla 
pomieszcze� przeznaczonych na pobyt ludzi 
znajduj�cych si� w obszarze oddziaływa� 
akustycznych z prowadzonej działalno�ci zakładu, 

- nale�y przeznaczy� pod ziele� wszystkie tereny 
zakładu niewykorzystane do celów odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów, w tym maksymalne 
zachowanie terenów zadrzewionych, 

- nale�y zachowa� pas zieleni wysokiej pomi�dzy 
terenem obecnego składowiska a planowanym do 
realizacji składowiskiem balastu w cz��ci północnej, 

- nale�y stosowa� nieprzepuszczalne (szczelne) 
nawierzchnie do utwardzania wewn�trznych dróg 
dojazdowych, miejsc postojowych dla pojazdów 
samochodowych, maszyn i urz�dze� 
wykorzystywanych na składowisku, 

- prace ziemne inwestycji nale�y wykonywa� pod 
nadzorem archeologicznym. 

 
  3) Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania 

zagospodarowania terenu: obowi�zuje kompleksowe 
zagospodarowanie terenu zgodne z ustaleniami 
niniejszego paragrafu. 
 
§ 8. 1. Ustalenia dla terenów ZL 1.1 o powierzchni 

13,01 ha: 
  1) Przeznaczenie: 

a) przeznaczenie podstawowe: tereny le�ne - istniej�ce, 
ziele� ochronna pełni�ca w szczególno�ci funkcj� 
izolacyjn�, 

b) przeznaczenie uzupełniaj�ce: sieci infrastruktury 
technicznej, drogi przeciwpo�arowe. 

  2) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: zakres i form� działania na terenie ZL1.1 
okre�laj� przepisy szczególne. 

  3) Wymagania wynikaj�ce z  potrzeb kształtowania 
zagospodarowania terenu: 

a) zakaz zabudowy obiektami budowlanymi, 
z wyj�tkiem in�ynieryjnych zwi�zanych z ochron� 
przed erozj�, 

b) dopuszcza si� konieczne obiekty infrastruktury 
technicznej, 

c) dopuszcza si� konieczne wydzielenia pod 
infrastruktur� techniczn�. 

 
§ 9. 1. Ustalenia dla terenów ZL 1.2 o powierzchni 

3,09 ha: 
  1) Przeznaczenie: 

a) przeznaczenie podstawowe: tereny le�ne – do 
zalesienia, ziele� ochronna pełni�ca w szczególno�ci 
funkcj� izolacyjn�, 

b) przeznaczenie uzupełniaj�ce: sieci infrastruktury 
technicznej, drogi przeciwpo�arowe; 

  2) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: zakres i form� działania na terenach 
ZL1.2 okre�laj� przepisy szczególne 

  3) Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania 
zagospodarowania terenu: 
a) zakaz zabudowy obiektami budowlanymi, z wyj�tkiem 

in�ynieryjnych zwi�zanych z ochron� przed erozj�, 
b) dopuszcza si� konieczne obiekty infrastruktury 

technicznej, 
c) dopuszcza si� konieczne wydzielenia pod 

infrastruktur� techniczn�. 
 
§ 10. 1. Ustala si� teren KD – dróg publicznych: 

 
  1) dla ulicy lokalnej KDL 1/2: 

a) ulica KDL 1/2 stanowi dojazd do terenu IT.O; 
szeroko�� w liniach rozgraniczaj�cych docelowo 
minimum 20 m. 

 
Rozdział 3. 

USTALENIA KODCOWE 
 

§ 11. 1. Odst�puje si� od okre�lenia stawki 
procentowej słu��cej do naliczania opłaty od wzrostu 
warto�ci nieruchomo�ci w  zwi�zku z  uchwaleniem 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
pobieranej na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia  
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
 

§ 12. 1. Wykonanie uchwały powierza si� 
Prezydentowi Miasta. 
 

§ 13. 1. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 

 
§ 14. 1. Zgodnie z art. 34 pkt 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, traci moc miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego Zakładu Utylizacji 
Odpadów Komunalnych zatwierdzony Uchwał� Rady 
Miejskiej w Elbl�gu Nr XX/374/96 z dnia 24 pa�dziernika 
1996 roku. 
 

Przewodnicz�cy Rady Miejskiej w Elbl�gu  
Janusz Nowak 
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Zał�cznik nr 1 
do uchwały nr XXX/702/2010 
Rady Miejskiej w Elbl�gu 
z dnia 16 wrze�nia 2010 r. 
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Zał�cznik nr 2 
do uchwały nr XXX/702/2010 
Rady Miejskiej w Elbl�gu 
z dnia 16 wrze�nia 2010 r. 

 
Rozstrzygni �cie w sprawie uwag wniesionych do projektu miejscow ego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

rozbudowy Zakładu Utylizacji Odpadów (ZUO) w Elbl �gu na etapie wyło �enia projektu planu do publicznego wgl �du. 
 

W trakcie wyło�enia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rozbudowy Zakładu 
Utylizacji Odpadów (ZUO) w Elbl�gu do publicznego wgl�du w okresie od dnia 29 lipca do dnia 26 sierpnia 2010 roku oraz  
w terminie wnoszenia uwag wyznaczonym w obwieszczeniu na dzie� 09 wrze�nia 2010 roku zgodnie z procedur� okre�lon� 
w art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 z pó�n. zm.) nie wpłyn�ło �adne pismo z uwagami do projektu planu. 
 
 
 

Zał�cznik nr 3 
do uchwały nr XXX/702/2010 
Rady Miejskiej w Elbl�gu 
z dnia 16 wrze�nia 2010 r. 

 
Rozstrzygni �cie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwes tycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

nale�� do zada	 własnych gminy oraz zasadach ich finansowania dla miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru rozbudowy Zakładu Utylizacji  Odpadów (ZUO) w Elbl �gu. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, poz. 717, ze zm.), art. 7 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Elbl�gu ustala, co nast�puje: 
 
 Z ustale� zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rozbudowy 
Zakładu Utylizacji Odpadów (ZUO) w Elbl�gu oraz z przeprowadzonej analizy i wykonanej prognozy skutków finansowych 
uchwalenia planu wynika, i� jego przyj�cie oraz realizacja zapisanych w nim zada� z zakresu infrastruktury technicznej nie 
poci�ga za sob� wydatków z bud�etu gminy.  
 
 
 

2175 

UCHWAŁA Nr XL/204/2010 

Rady Gminy Milejewo 

z dnia 22 wrze �nia 2010 r. 

 

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umar zania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty na le�no�ci 

pieni ��nych maj �cych charakter cywilnoprawny przypadaj �cych Gminie Milejewo oraz jej jednostkom podległym,  

a tak�e wskazania organów do tego uprawnionych 

 
Na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) 
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142  
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,  
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; 
z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.  
Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 
poz.1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128  
i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138  
poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 
i Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 Nr 52 poz. 420 i Nr 157 
poz. 1241) Rada Gminy uchwala, co nast�puje: 

 
§ 1. Uchwała okre�la szczegółowe zasady, sposób 

i tryb umarzania w cało�ci, w cz��ci lub odraczania, 
rozkładania na raty spłaty nale�no�ci pieni��nych 
maj�cych charakter cywilnoprawny, zwanych dalej 
„nale�no�ciami”, przypadaj�cych Gminie Milejewo oraz jej 
jednostkom podległym od osób fizycznych, osób 

prawnych, a  tak�e jednostek organizacyjnych nie 
posiadaj�cych osobowo�ci prawnej, zwanych dalej 
„dłu�nikami”, w przypadkach uzasadnionych wa�nym 
interesem dłu�nika lub interesem publicznym. 

 
§ 2. Ilekro� w uchwale jest mowa o:  

 
  1) nale�no�ci – rozumie si� przez to nale�no�� pieni��n�, 

o której mowa w § 1 /nale�no�� główna/, przypadaj�c� 
od jednego dłu�nika wraz z nale�nymi odsetkami i  
kosztami dochodzenia nale�no�ci /nale�no�ci uboczne/, 
na dzie� zło�enia wniosku o umorzenie, odroczenie 
terminu zapłaty lub rozło�enie jej płatno�ci na raty;  

 
  2) uldze w spłacie nale�no�ci – rozumie si� przez to 

odroczenie terminu zapłaty nale�no�ci lub rozło�enie 
płatno�ci nale�no�ci na raty; 

 
  3) rozporz�dzeniu Komisji – nale�y przez to rozumie� 

Rozporz�dzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia  


