
Uchwała Nr 1371/276/13 

Zarządu Województwa Mazowieckiego  

z dnia 26 lipca 2013 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg  

w stosunku do niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno 

- prawnym oraz stanowiących płatności w ramach komponentu regionalnego Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2007 - 2013 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 i poz. 645 ), art. 60 pkt 6,art. 61 ust.1 pkt 1 i art. 64, 

w związku z art. 55 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 

poz. 1240, z późn. zm.
1)

), art. 32 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.
2)

), § 3 ust. 2 pkt 12a  

Porozumienia z dnia 14 sierpnia 2007 r. numer SR.EFS.1/MJ/07, zawartego pomiędzy 

Zarządem Województwa Mazowieckiego a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów 

Unijnych  w sprawie dofinansowania działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki (z wyłączeniem działania 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania 

aktywności zawodowej w regionie
3)

) oraz § 3 ust. 9 Porozumienia z dnia 18 września 2012 r. 

numer SR-RPO-IV/1/12, zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego  

a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w sprawie realizacji Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 - uchwala się,  

co następuje: 

 

§ 1. 

 

W uchwale Nr 2365/210/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 listopada              

2012 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu 

zapłaty oraz rozkładania na raty niepodatkowych należności budżetowych o charakterze 

publiczno-prawnym, oraz stanowiących płatności w ramach komponentu regionalnego 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2007-2013 wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„3.1. Organ uprawniony, na wniosek dłużnika, z zastrzeżeniem ust. 2, w przypadkach 

uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności 

możliwościami płatniczymi dłużnika może: 

1) odroczyć termin płatności należności lub rozłożyć zapłatę należności na raty; 

2) umorzyć należność w części nie większej niż ½ należności głównej.  

2. Organ uprawniony, na wniosek dłużnika, może udzielić ulg, o których mowa w ust. 1, 

które: 

1) nie stanowią pomocy publicznej; 

2) stanowią pomoc de minimis - w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio 

obowiązujących aktach prawa UE, dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis. 

3. W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami stosowanie ulg w spłacie 

należności, określonej w ust. 1, odbywa się w ramach pomocy de minimis.  

4. Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów 

unijnych,  stosowanie ulg następuje zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji 

Europejskiej (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87                 

i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379/5 z 28.12.2006 r.) oraz 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.).”; 

 

 

 

 

 



 

2) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„4.1. Organ uprawniony może umorzyć należność w całości, jeżeli: 

1)    osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawiła 

majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo 

pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie 

przekracza kwoty 6.000 zł.; 

2)   osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy 

jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność,                          

a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby 

trzecie; 

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska 

się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub 

postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne; 

4)   jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji; 

5)   zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny. Za ważny interes dłużnika 

uważa się sytuacje, gdy z powodów nadzwyczajnych i losowych przypadków,  

dłużnik nie jest w stanie uregulować powstałych zobowiązań. Interes publiczny to 

sytuacja, w której zapłata należności spowoduje konieczność sięgnięcia przez 

dłużnika do środków pomocy państwa.  

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i  4 rozstrzygnięcie umarzające 

należność z urzędu, pozostawia się w aktach sprawy. ” 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 

Programów Unijnych. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

                                        z up. Marszałka Województwa  

 

 

            Krzysztof Strzałkowski 

                              Wicemarszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96,  poz. 620, Nr 123,  

poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.1726, oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183,  

Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429 i Nr 291, poz.1707 oraz z 2012 r. poz.1456, poz.1530, poz.1548. 
2) Zmiany tekstu jednolitego w ustawie zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz.1644 

oraz  z 2012 r. poz. 1237 oraz z 2013 r. poz. 714. 
3) Niniejsze porozumienie zostało zmienione aneksem  Nr 1 z dnia 28 września 2009 r., aneksem Nr 2 z dnia 28 stycznia 

2010 r., aneksem Nr 3 z dnia 07 czerwca 2010 r. oraz aneksem Nr 4 z dnia 24 sierpnia 2011 r. oraz aneksem Nr 5 z dnia  

24 maja 2012 r. 
 


