
Poz. 3579
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 193 ｠ 21192 ｠

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie 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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 
1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146), art. 59 ust. 
1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan-
sach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 
r. Nr 28, poz. 146) uchwala się, co następuje:

§1. UchwaEa okre[la zasady umarzania, odracza-
nia lub rozkEadania na raty nalerno[ci pienięrnych 
mających charakter cywilnoprawny, przypadają-
cych Gminie Kapmierz lub jej jednostkom podlegEym, 
wobec osób fizycznych, osób prawnych oraz jedno-
stek organizacyjnych nieposiadających osobowo[ci 
prawnej, zwanych dalej ｧdEurnikamiｦ.

§2. Nalerno[ci pienięrne mające charakter cywil-
noprawny mogą być z urzędu umorzane w caEo[ci 
lub w czę[ci, jereli:

1) osoba fizyczna zmarEa, nie pozostawiając rad-
nego majątku albo pozostawiEa majątek niepodlega-
jący egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, 
albo pozostawiEa przedmioty codziennego urytku 
domowego, których Eączna warto[ć nie przekracza 
kwoty 6.000 zE;

2) osoba prawna zostaEa wykre[lona z wEa[ci-
wego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym 
braku majątku, z którego morna by egzekwować 
nalerno[ć, a odpowiedzialno[ć z tytuEu nalerno[ci 
nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, re w 
postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty 
wyrszej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej na-
lerno[ci lub postępowanie egzekucyjne okazaEo się 
nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobo-
wo[ci prawnej ulegEa likwidacji;

5) zachodzi warny interes dEurnika lub interes pu-
bliczny.

§3. 1. Nalerno[ci pienięrne mające charakter cy-
wilnoprawny, na wniosek dEurnika:

1) mogą być umarzane w caEo[ci lub w czę[ci;
2) mogą zostać odroczone terminy spEaty caEo[ci 

lub czę[ci nalerno[ci;
3) pEatno[ć caEo[ci lub czę[ci nalerno[ci more zo-

stać rozEorona na raty.
2. Ulgi wymienione w ust 1 mogą zostać udzielo-

ne, jereli:
1) wystąpią uzasadnione względy spoEeczne lub 

gospodarcze,
2) wystąpi uzasadniony interes gminy,
3) [ciągnięcie nalerno[ci pienięrnej zagrara war-

nym interesom dEurnika, a w szczególno[ci jego eg-
zystencji.

§4. 1. W stosunku do dEurników będących przed-
siębiorcami, stosowanie umorzeG, odroczeG lub roz-
kEadanie na raty spEaty nalerno[ci stanowi pomoc 
publiczną i odbywać się będzie w ramach pomocy 
de minimis z uwzględnieniem warunków okre[lo-
nych w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 
z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania 
art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.U. 
WE L 379 z 28.12.2006 r.) z zastrzereniem ust 2.

2. Umorzenie nalerno[ci pienięrnych mających 
charakter cywilnoprawny w sytuacjach okre[lonych 
w §2 pkt 1, 2 i 4 nie stanowi pomocy de minimis.

§5. 1. Do umarzania, odraczania, rozkEadania na 
raty nalerno[ci pienięrnych o charakterze cywilno-
prawnym uprawniony jest:

1) kierownik jednostki organizacyjnej Gminy Kap-
mierz, z której dziaEalno[cią wiąre się nalerno[ć ｠ 
jereli warto[ć nalerno[ci gEównej nie przekracza 
kwoty 3.000 zE;

2) Wójt Gminy Kapmierz ｠ jereli warto[ć nalerno-
[ci gEównej jest wyrsza nir okre[lona w pkt 1.

2. Organ wEa[ciwy do umorzenia nalerno[ci pie-
nięrnej jest równier uprawniony do umorzenia odse-
tek oraz innych nalerno[ci, takich jak koszty wyni-
kające z powstania zalegEo[ci, koszty dochodzenia 
roszczeG, bez względu na ich wysoko[ć.

§6. Umorzenie nalerno[ci, odroczenie terminu 
pEatno[ci caEo[ci lub czę[ci nalerno[ci lub rozEore-
nie nalerno[ci na raty następuje na podstawie prze-
pisów prawa cywilnego, w drodze umowy. Jereli 
podpisanie umowy jest niemorliwe w drodze zarzą-
dzenia.

§7. 1. Kierownicy jednostek okre[lonych w §5 
pkt 1 przedstawiają Wójtowi Gminy Kapmierz infor-
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UCHWADA Nr LI/273/10 RADY GMINY KAoMIERZ

z dnia 26 czerwca 2010 r.

w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkEadania na raty nalerno[ci pienięrnych mających 
charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kapmierz i jej jednostkom podlegEym
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pópniejszymi zmia-
nami) oraz w związku z UchwaEą Nr XXX/184/09 
Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 czerwca 2009 
roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego pn. ｧFar-
ma Wiatrowa Kobylinｦ, po sprawdzeniu zgodno[ci 
planu z ustaleniami Studium uwarunkowaG i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kobylin ｠ zmiana Studium uchwalona UchwaEą Nr 
XXVI/217/09 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 
30 grudnia 2009 roku, Rada Miejska w Kobylinie 
uchwala, co następuje:

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego pn. Farma Wiatrowa Kobylin, 
obejmujący obszary poEorone w obrębach ewiden-
cyjnych wsi: Zalesie Wielkie, Targoszyce, Dagiewni-
ki, Starkówiec, FijaEów, Zalesie MaEe, Górka, Rojew 
i Kuklinów, zwany dalej planem.

2. Granice obowiązywania planu okre[lają rysunki 
w skali 1:2000, zwane dalej rysunkiem planu, sta-
nowiące zaEączniki nr 1,2 i 3 do niniejszej uchwaEy.

3. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są zaEączniki:
1) czę[ć graficzna - rysunek planu w skali 1:2000 

｠ zaEączniki nr 1, 2 i 3,
2) rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Kobylinie w 

sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyEoro-

nego do publicznego wglądu projektu planu miejsco-
wego ｠ zaEącznik nr 4,

3) rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Kobylinie w 
sprawie sposobu realizacji, zapisanych w planie, in-
westycji z zakresu infrastruktury technicznej, oraz 
zasadach ich finansowania ｠ zaEącznik nr 5.

§2. 1. Przedmiotem planu jest przeznaczenie czę-
[ci terenów rolnych pod lokalizację elektrowni wia-
trowych oraz związanych z nimi sieci i obiektów in-
frastruktury technicznej i komunikacyjnej.

2. Zakres ustaleG planu jest zgodny z art. 15, ust. 
2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym.

§3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwaEy jest mowa o:

1) planie - nalery przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego, o którym 
mowa w §1 niniejszej uchwaEy;

2) uchwale - nalery przez to rozumieć niniejszą 
UchwaEę Rady Miejskiej w Kobylinie;

3) rysunku planu - nalery przez to rozumieć gra-
ficzny zapis planu, stanowiący zaEączniki nr 1,2 i 3 
do niniejszej uchwaEy;

4) obszarze - nalery przez to rozumieć caEy obszar 
objęty planem, w granicach przedstawionych na ry-
sunku planu;

5) terenie ｠ nalery przez to rozumieć czę[ć ob-
szaru wydzieloną na rysunku planu liniami rozgrani-
czającymi, oznaczoną symbolem funkcji i numerem;

6) przeznaczeniu podstawowym ｠ nalery przez to 

macje dotyczące udzielonych na podstawie §2 i §3 
ulg w spEacie nalerno[ci pienięrnych.

2. Wójt Gminy Kapmierz przedstawia Radzie Gminy 
Kapmierz zbiorcze zestawienie informacji dotyczą-
cych zakresu umorzonych, odroczonych i rozEoro-
nych na raty nalerno[ci pienięrnych, uwzględniając 
informacje, o których mowa w pkt 1.

3. Informacje, o których mowa w pkt 1, skEada się 
wedEug stanu na dzieG 30 czerwca oraz 31 grudnia 
kardego roku kalendarzowego, w terminie 10 dni 
po upEywie terminu, za jaki sporządzono informacje.

4. Informacje, o których mowa w pkt 2, skEada 
się wedEug stanu na dzieG 31 grudnia kardego roku 
kalendarzowego, Eącznie ze sprawozdaniem z wyko-
nania budretu.

§8. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Kapmierz.

§9. Traci moc uchwaEa Nr LI/289/06 Rady Gmi-
ny Kapmierz z dnia 28 wrze[nia 2006 r. w sprawie 
okre[lenia szczegóEowych zasad i trybu umarzania 
nalerno[ci pienięrnych przypadających Gminie Kap-
mierz lub jej jednostkom organizacyjnym, do któ-
rych nie stosuje się przepisów ustawy ｠ Ordynacja 
podatkowa, udzielania innych ulg w spEacie tych 
nalerno[ci oraz okre[lenie organów do tego upraw-
nionych (Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 181, poz. 4236).

§10. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 14 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Grzegorz Reinholz

3580

UCHWADA Nr XLII/245/10 RADY MIEJSKIEJ W KOBYLINIE

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
pn. Farma Wiatrowa Kobylin


