
UCHWAŁA NR XXXIX/355/21 
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA 

z dnia 26 maja 2021 r. 

w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności 
o charakterze cywilnoprawnym przysługującym Gminie Miejskiej Kościerzyna i jej jednostkom 

organizacyjnym 

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.), oraz art. 59a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305), art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 
29 lipca 2019r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz. U. z 2019r. 
poz. 1649) w związku z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 424) 

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się o niedochodzeniu przypadającej Gminie Miejskiej Kościerzyna oraz jej jednostkom 
organizacyjnym stanowiącym jednostki budżetowe rekompensaty za koszty odzyskiwania należności,o 
której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych, jeżeli jej kwota jest równa świadczeniu pieniężnemu 
w rozumieniu tej ustawy lub większa od tego świadczenia. 

§ 2. Uchwałę stosuje się do należności z tytułu rekompensat przysługujących od transakcji handlowych: 

a) zawartych począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r., 

b) zawartych przed dniem 1 stycznia 2020 r. jeżeli należność z tytułu rekompensaty stała się wymagalna po 
dniu 1 stycznia 2020 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miasta Kościerzyna 

 
 

Helena Kaszubowska-Nitz 
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Rady Miasta może w
drodze uchwały postanowić o niedochodzeniu należności cywilnoprawnych z tytułu rekompensaty,o
której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 424), w przypadkach gdy
jej kwota jest równa albo większa od świadczenia pieniężnego o której mowa w ustawie.

Wysokość rekompensaty wynikająca z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy wynosi 40 EURO (ok. 180 zł) i
dotyczy świadczeń pieniężnych nie przekraczających 5000 zł. W przypadku rozliczeń z przedsiębiorcami,
gdy należności stanowią relatywnie niewielkie kwoty, konieczność żądania od nich dodatkowej opłaty 40
EURO stanowiłoby dość znaczące obciążenie w stosunku do należności głównej, dlatego też proponuje
się przyjęcie niniejszej uchwały.

Postanowienie o niedochodzeniu należności nie obejmuje należności powstałych w związku z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
2) programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków:
a) pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy

udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
b) pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, innych niż wymienione w pkt 2.
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