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ZARZĄDZENIE Nr 969/2021 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

z dnia 12 kwietnia 2021 r.  

 
w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do 

projektu uchwały Rady Miasta Krakowa 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  – druk nr 1879 
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 713 i 1378) zarządza się, co następuje: 

 

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

autopoprawkę do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa 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 – druk nr 1879,  

w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do Zarządzenia Nr …………… 

Prezydenta Miasta Krakowa 

z dnia ……………………………………. 

 

 

AUTOPOPRAWKA  

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
 

do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa 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  – druk nr 1879 
 

 

Na podstawie § 33 ust. 1 Statutu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVIII/435/96 

Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 roku w sprawie Statutu Miasta Krakowa (tekst jednolity: 

Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2019 r. poz. 7074, zm. z 2020 r. poz. 919) postanawia się, co następuje: 

W projekcie uchwały Rady Miasta Krakowa 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 – druk nr 1879, wprowadza się następujące 

zmiany: 

 

1) § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

 

„6) przedsiębiorcy – oznacza to podmiot w rozumieniu art. 1 załącznika I do Rozporządzenia 

Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187  

z 26.06.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149  

z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017 str.1 oraz Dz. Urz. UE L 215  

z 7.07.2020 r. str.3) w tym prowadzący działalność wytwórczą w rolnictwie zobowiązany do 

zapłaty należności przypadającej Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostce organizacyjnej”;  

 

2) § 9 ust.1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

 

„1) pomoc de minimis udzielaną na warunkach wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 

Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu  

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352  

z 24.12.2013 r. z późn.zm.)  

lub”; 

 

3) § 9 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„2) pomoc de minimis w rolnictwie udzielaną na warunkach wynikających z Rozporządzenia 

Komisji (UE) Nr 1408/2013 z 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. 

Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013 r. str. 9 z późn.zm.)  

lub”; 



 

4) § 9 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

 

„3) pomoc de minimis w rybołówstwie udzielaną na warunkach wynikających  

z Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania 

art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze 

rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014 r., str. 45 z późn.zm.).” 

 
 

UZASADNIENIE 

 

Niniejsza autopoprawka wynika ze zgłoszonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi uwag do projektu uchwały 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. 

Zmiany dotyczą zapisu publikatorów rozporządzeń Komisji Unii Europejskiej  

w zakresie udzielanej pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de 

minimis w rybołówstwie oraz dookreślenia definicji przedsiębiorcy poprzez wskazanie, że 

jest nim również podmiot prowadzący działalność wytwórczą w rolnictwie.  
 


