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Rady Miejskiej w Giżycku
i dnia

sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
przypadających Gminie Miejskiej w Giżycku oraz jej jednostkom organizacyjnym

Na podsta\vie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie ~minnvm tekst
jecin.: Dz. 1 . z 2019 r. poz. 506 ze zm.) ora” art. 59a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o f~nan~acb
pubhcznych tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. Poz. 869 ze zm. Rada Miejska \V Gizvcku uchwala, CC)

nas tę p Uje:

~ 1. Nie dochodzi się należności o charakterze cywilnopra\vn) tri przypadających Gminie Miejskiej
w Giżycku lub jej jednostkom organizac) jn~ m w~ mienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy a dnia
27 sierpnia 2009 r. o anansach pubhczn3 ch:
1) których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł;
2) z t\”t~u~u rekompensaey, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt I ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
przeci\vdzialaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach hand1ow~ ch jeżeli jej kwota jest
równa swiadczeniu pieniężnemu w rozumieniu tej ustawy albo większa od tego świadczenia.
~ 2. \X vkonanie uchwalv po”vierza się Burniistrzo\vi Miasta Giżycka.
~ 3. I.. chwała wchodzi w życic po upływie 14 dni od og1o~zenia ~v D7lenniku Lr7ęciowvm
\Vnje” ńd7 twa \X armińsko ~\ lazur~kicgo.
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Uzasadnienie:
\\~ celu zniechęcenia do opóźnień w płatnościach, konieczna jest rekompensata za ponoszone
przez \vierzvclel koszty odzyskiwania należności. Przy tym koszty odzyskiwania należności
powunv obejmować równica odzvski\vanie kosztów administracyjnych oraz rekompensatę za
koszty wewnętrzne poniesione z powodu opóźnień \V płatnościach. Rekompensata \V postaci stałej
kwoty ma na celu ograniczenie kosztów administracyjnych i wewnętrznych z\viązanych z
odzyskiwaniem należności.

Zgodnie a art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom
transakcjach handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 118) wierzycielowi, od dnia nabycia
uprawnienia do odsetek, o których mowa w art. 7 ust. I lub art. 8 ust. 1, przysługuje od dłużnika,
bez wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość kwoty:
1) 40 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;
2) 70 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50
000 złotych;
3) 100 euro - gdy \vartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 zlotych.
Ia. Równowartość kwoty rekompensa~, o której mowa w ust. 1, jest ustalana przy zastosowaniu
średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodo\vy Bank Polski ostatniego dnia roboczego
miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczeme pieniężne stało się wymagalne.
2. Oprócz k\vory, o której mowa w ust. 1, wierzycielowi przysługuje również zwrot,
uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności prze\vvższających tę
kwotę.
3. L”prawnienie do kwoty, o której mowa w ust. 1, przysługuje od transakcji handlowej,
zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 pkt 2.
4. Roszczenie o rekompensatę, o której mowa ~v ust. 1, nie może być zbyte.

Art. 59a. usta\vy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r.
poz. 869 ze zm.) zapewnia możliwość niedochodzenie małych kwotowo należności o charakterze
c\~\vUnopra\vnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego.
1. 2 Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, postano\vić
o niedochocizeniu należności o charakterze cy”vitnoprawnym przypadających jednostce samorządu
terytorialnego łub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13, których
kwota wraz z odsetkan~ nie przekracza 100 zł, a \V przypadku należności z tulu rekompensa~,
o której mowa w art. 10 ust. I pkt 1 ustawy z dnia $ marca 2013 r. o przeci\vdziałaniu nadn~ernym
opóźnieniom w transakcjach handlowych - jeżeli jej kwota jest równa świadczeniu pieniężnemu
rozuniiemu tej ustawy albo większa od tego świadczenia.
2. Przepisu ust. I nie stosuje się do należności powstałych w związku z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
2) programów, projektóxv i zadań finansowanych z udziałem środków, o których moxva xv art. 5
ust. I pkt 2 i 3.

Równowartość odpowiednio 40, 70, 100 euro, stanowiąca koszt odzyskixvania należności stanowi
przede wszystkim sankcję dla pozostającego w opóźnieniu dłużnika. Z kolei windykacja małych
kwotowo zaległości jest nieracjonalna, w szczególności gdy koszty postępowania przekraczają
ściągane kwoty.

W związku z powyższym podjęcie uchxvaly jest xv pelni uzasadnione.

Opracowała:
Dorota Wołoszyn


