
Uchwała Nr 1095/XLII/2014
Rady Miasta Lublin

z dnia 26 czerwca 2014 r.

zmieniająca uchwałę nr 1087/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin
z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu 
udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny, przypadających Gminie Lublin i jej jednostkom zaliczanym 
do sektora finansów publicznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt 
11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz 
art. 59 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, 
co następuje:

§ 1
W uchwale nr 1087/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2010 r. 

w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności 
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lublin 
i jej jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (z późn. zm.) 
§ 7 otrzymuje brzmienie:

”§ 7
1. Umarzanie, odraczanie terminu zapłaty lub rozkładanie na raty płatności  

należności o których mowa w § 2 ust. 1, na wniosek dłużnika prowadzącego 
działalność gospodarczą, niezależnie od formy organizacyjno-prawnej oraz 
sposobu finansowania, stanowi pomoc de minimis, której udzielanie będzie 
następować zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu 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 Nr 352 z 24.12.2013 r.) oraz Rozporządzeniu Komisji 
(UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013 r.).

2. W celu uzyskania pomocy de minimis przedsiębiorca winien przedstawić:
a) zaświadczenia i oświadczenia oraz formularz z informacjami, o których 

mowa w art. 37 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.);

b) oświadczenie o lokalizacji wykonywanej działalności i kategorii podmiotów 
korzystających z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę.”
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§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 
z up. Przewodniczącego Rady Miasta 

Lublin

Zbigniew Targoński
Wiceprzewodniczący Rady Miasta 

Lublin
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