
UCHWAŁA NR XXXIV/239/2021 
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE 

z dnia 7 października 2021 r. 

w sprawie niedochodzenia należności 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 przypadającej Gminie Żelechów lub jej jednostkom organizacyjnym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 59a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Postanawia się nie dochodzić należności 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 jej kwota jest równa świadczeniu pieniężnemu albo większa 
od tego świadczenia. 

2. Uchwała 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 pochodzących ze źródeł zagranicznych 
niepodlegających zwrotowi, w tym środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa. 

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

do UCHWAŁY NR XXXIV/239/2021 RADY MIEJSKIEJ w Żelechowie 

z dnia 7 października 2021 r. 

w sprawie niedochodzenia należności 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 przypadającej Gminie Żelechów lub jej jednostkom 
organizacyjnym 

Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych określa, że 
w przypadku niezachowania terminu płatności wierzycielowi przysługuje rekompensata od dłużnika 
w następującej wysokości: 

1. 40 euro – gdy świadczenie pieniężne nie przekracza 5 000,00 zł., 

2. 70 euro – gdy świadczenie pieniężne jest wyższe od 5 000,00 zł., ale niższe niż 50 000,00 zł., 

3. 100 euro – gdy świadczenie pieniężne jest równe lub wyższe od 50 000,00 zł. 

Reguluje to art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy. W przypadku gmin sytuacja dotyczy należności z tytułu np. 
dzierżawy, użytkowania wieczystego, opłat za przekształcenie i innych należności cywilno – prawnych. 

Ustawodawca dał możliwość samorządom podjęcie uchwały o niedochodzeniu należności z tytułu 
rekompensaty, przypadającej gminom oraz jej jednostkom organizacyjnym, jeżeli jej kwota jest równa 
świadczeniu pieniężnemu albo większa od tego świadczenia. 

Zgodnie z zapisami uchwały, jeśli rekompensata z tytułu nie uiszczenia w terminie należności 
przypadającej Gminie Żelechów oraz jej jednostkom organizacyjnym będzie jej równa lub wyższa, Gmina 
Żelechów oraz jej jednostki organizacyjne nie będą jej egzekwować. 

Dla wielu mniejszych przedsiębiorców, którzy spóźnili się choćby jeden dzień z płatnością np. na kwotę 
50,00 zł. czy 100,00 zł., naliczenie – oprócz ustawowych odsetek w związku z opóźnieniem płatności – 
dodatkowej opłaty w wysokości równowartości 40 euro byłoby istotnym obciążeniem. 
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