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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia .................... 2020 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 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.         
z 2020 r., poz. 713), art. 59a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 869, z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2, art. 20 i art. 22 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie niektórych 
ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz. U. 2019 r., poz. 1649) w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 935, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.  Nie dochodzi się należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa 
w art. 10 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
handlowych, jeżeli wysokość świadczenia pieniężnego wynikającego z transakcji handlowej jest mniejsza lub 
równa równowartości 40 euro, ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy 
Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało 
się wymagalne. 

2. Należności z tytułu rekompensaty, o których mowa w ust. 1 dotyczą należności przypadających Gminie 
Namysłów lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 

§ 2. Uchwałę stosuje się do należności z tytułu rekompensaty dotyczących transakcji handlowych: 

1) zawartych począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r.; 

2) zawartych przed dniem 1 stycznia 2020 r., przy czym wyłącznie do należności z tytułu rekompensaty 
wymagalnej po dniu 1 stycznia 2020 r. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 

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

Na podstawie art. 59a ustawy o finansach publicznych - Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
może, w drodze uchwały, postanowić o niedochodzeniu należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających
jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13,
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 - jeżeli jej kwota jest równa świadczeniu pieniężnemu
w rozumieniu tej ustawy albo większa od tego świadczenia.

Wierzycielowi, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach handlowych, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, 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 wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.

Równowartość kwoty rekompensaty, jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie
pieniężne stało się wymagalne. Zgodnie z zapisami uchwały nie będą dochodzone należności Gminy Namysłów
lub jej jednostek organizacyjnych 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 w przypadku jeżeli
wysokość świadczenia pieniężnego jest mniejsza lub równa równowartości 40 euro (tj. 178,00 zł).

Projektodawca: Burmistrz
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