
ZARZĄDZENIE Nr 928/2020 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

z dnia 20.04.2020 r. 
«TableEnd:SzablonAktyKierowania» 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały 

Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr XCVIII/2557/18 w sprawie 

szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych 

mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej 

jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych. 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 

506, 1309, 1571, 1696 i 1815) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt 

uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr XCVIII/2557/18 Rady Miasta 

Krakowa z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu 

udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 

przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także 

wskazania organów do tego uprawnionych. 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



druk nr       projekt Prezydenta Miasta Krakowa 
 

UCHWAŁA NR 

RADY MIASTA KRAKOWA 

z dnia  

w sprawie zmiany uchwały NR XCVIII/2557/18 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu  

i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 

przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także 

wskazania organów do tego uprawnionych. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 

506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) oraz na podstawie art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020, z 2020 r. poz. 284, 374 i 568 ) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale NR XCVIII/2557/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 roku  

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub 

jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych wprowadza 

się następujące zmiany: 

 

1) W § 7 ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się „z zastrzeżeniem § 8 

ust.6.”  
2) W § 8 dodaje się ustępy 6-8, które otrzymują brzmienie:  

„6. W stosunku do dłużników, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z 

ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, na 

umotywowany wniosek dłużnika, można zawiesić spłatę pozostałych do zapłaty 

należności objętych porozumieniem zawartym na podstawie § 7 ust. 1 na okres 

nie dłuższy niż 6 miesięcy. Powyższe nie wymaga przeprowadzenia 

postępowania wyjaśniającego o którym mowa w § 7 ust. 8. Wartość ustalonych 

w porozumieniu odsetek preferencyjnych nie ulega zmianie. 

7.  Zawieszenie o którym mowa w ust. 6 następuje w drodze oświadczenia 

wierzyciela ze skutkiem na dzień złożenia wniosku przez dłużnika. Terminy 

wymagalności wszystkich rat następujących po złożeniu wniosku ulegają 

przesunięciu o okres zawieszenia spłaty porozumienia i stają się wymagalne w 

tym samym dniu miesiąca, co raty określone porozumieniem. 

8.   Do złożenia oświadczenia o którym mowa w ust. 6 uprawnione są osoby 

działające w imieniu wierzyciela, zgodnie z zasadnymi określonymi w § 3. ” 

 

§ 2. Na czas obowiązywania niniejszej uchwały zawiesza się obowiązywanie § 8 ust. 3 Uchwały 

Nr XCVIII/2557/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie 

szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych 

mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej 

jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych. 

§ 3. Przepisy dotyczące zawieszenia spłaty należności stosuje się do wniosków złożonych od 

15 marca 2020 r.” 

 



§ 4. Pozostałe zapisy uchwały Nr XCVIII/2557/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 

roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub 

jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych pozostają 

bez zmian. 

§ 5. Uchwała obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2020 roku. 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa oraz dyrektorom 

samorządowych instytucji kultury Gminy Miejskiej Kraków. 

 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanej z zagrożeniami 

wywołanymi wirusem SARS-CoV-2 zaistniała konieczność wprowadzenia szczególnych 

rozwiązań, umożliwiających udzielenie pomocy zobowiązanym w spłacie należności 

cywilnoprawnych. 

 

Proponowany projekt zmiany uchwały dotyczy kwestii związanych z zawartymi na 

mocy § 7.1 Uchwały Nr XCVIII/2557/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 roku  

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub 

jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych 

porozumieniami, których termin spłaty należności ustalono w okresie od marca 2020 r.  

Ze względu na trudną sytuację gospodarczą oraz brak możliwości płatniczych niektórych 

zobowiązanych, którzy nie są w stanie regulować należności zgodnie ze wcześniej zawartymi 

porozumieniami proponuje się zawieszenie na okres do 6 miesięcy spłaty należności objętych 

porozumieniami na mocy ww. Uchwały począwszy od należności wymagalnych od marca  

2020 r.  

Mając na uwadze niwelowanie kontaktów międzyludzkich, które mogłyby doprowadzić 

do rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz fakt zamknięcia Urzędu Miasta Krakowa 

dla klientów, zasadne wydaje się, aby zawieszenie płatności wymagalnych należności na okres 

6 miesięcy dokonywane było na mocy oświadczenia wierzyciela.  

Samo złożenie przez zobowiązanego wniosku bez konieczności przeprowadzenie 

postępowania wyjaśniającego i dowodowego będzie podstawą do wydania przez wierzyciela 

oświadczenia o zawieszeniu spłaty należności. Celem wprowadzanych zmian jest uniknięcie 

sytuacji, w której interesanci chcących dopełnić formalności musieliby udać się do urzędu. 

 

Należy zwrócić uwagę, iż przedkładane regulacje wychodzą naprzeciw zobowiązanym, 

którzy z powodu narastania epidemii nie są w stanie regulować należności cywilnoprawnych 

przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym.  

 

Proponowane w projekcie zmian uchwały przepisy mieszczą się w ramach 

wyznaczonych przez ustawodawcę.  

 


