
UCHWAŁA NR XXIX/223/2021
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI

z dnia 6 maja 2021 r.

w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 
713 z pózn. zm.1)) oraz art. 59 a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 305), uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Nie dochodzi się należności przypadających Gminie Białobrzegi oraz jej jednostkom organizacyjnym 
z tytułu 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 kwota tej 
rekompensaty jest równa lub większa od wysokości świadczenia pieniężnego wynikającego z transakcji handlowej 
w rozumieniu wskazanej ustawy. 

2.  Uchwałę stosuje się do należności z tytułu rekompensaty przysługujących od transakcji handlowych 
zawartych począwszy od 1 stycznia 2020 r. oraz zawartych przed 1 stycznia 2020 r. jeżeli należność z tytułu 
rekompensaty stała się wymagalna po dniu 1 stycznia 2020 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa 
Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Białobrzegi 

Marcin Osowski

1) Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w Dzienniku Ustaw z 2020 r. poz. 1378.
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Uzasadnienie
Art. 59 a ustawy o finansach publicznych daje radzie gminy możliwość postanowienia o niedochodzeniu 
należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności od dochodzenia kwot do wysokości tej 
rekompensaty. Dotyczy to należności przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom 
organizacyjnym (jednostkom budżetowym, samorządowym zakładom budżetowym i samorządowym instytucjom 
kultury). Biorąc pod uwagę, że kwota rekompensaty jest zryczałtowana, przy małych kwotach należności głównej 
nadmiernie obciążałaby dłużników, bez względu na to czy Gmina poniosła jakiekolwiek koszty dochodzenia 
należności. W związku z tym wprowadza się niniejsze uregulowanie. 
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