
ZARZĄlYlENIE NR 1912014 
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI 

Z DNIA 30 GRUDNIA 20 U r. 

w $prawie umorzenia naleŹ1loki pieniętnych Mia6ta 

Na pod~tllw;e art . 30 ust. 1 u$tawy ~ dnia 8 marca 19()() T. o 8anwTU\dzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poZo 59·1 z ]lÓin. zm.) oraz § 2 u~t. 1 pkt. 3. ust. 2, usl, 4; § ~ 
ust. 1 pkt. l Uchwaly Nr XLV1J/309!20iO Rady Miejskiej w Makowle MaWWlecklm 
z dn ia 30 cU'J'WC ~ 2010 l'. W ~ p l'aw ie ~1.cl.eg6Iowrch Ulsad, ~p(ł<KIbu l tryb u udzielanIa ulg 
w sp łacie należn""ci pienIężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków 
dopuszczalności pomocy pll bllcmcj w pnypadkach. w których u l ~a stanowić będzie 

pomoc publicznlL oraz wskazama orgllnu lub 086b up rawnionych do udziclartia t)"ch ulg, 
zBnądza aię, C<) nostępuje: 

§ l 

Umana 81'" Z llrz..-du nllleżności plen Lężne wobec PallM Dariu,_Ul r\OCZII r ~ 

z t)"tulu nyn~zu dz.e fi.awy gruntu w wysokości 
400,IGzł (słownie: czteryata zlot~·th lGlIOO) z uwagi, że .... ~chodzi luasadmone 
pnypllijz<;z<;nie, że W]ll>li!ęp(>waniu egzekucyj"."" nic uo.y~h ~ię kw(>ty wYU"lej od 
kMzt6,.. dochodzcn;a z egzekUCjI te) n" lewokI. 

§ 2. 

Umarza s i", oo9Ctki za zwlok\, od wyżcj umorzonej należności pieniężnej. 

§ 3. 

Wykonanie zarUldzc,ua powicr~ się Sk~rbnikow, MU.stll . 

1'. 
Z~r~ądlA'nie wchod'ŁI wżycie •. dniem podp isania. 

B llr rn 



UZASADNIENIE 


Zgodnie z ar t. ust. 4 Uchwaly Nr XLVII/309/20 10 Rady Miejskiej w Makowie 
Mazowieckim z dnia 30 czerwca 20 10 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu 
udzielania ulg w spłacie należności p ie niężnych m ających charakter cywilnoprawny, 
warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić 
będzie pomoc publiczną, oraz wskaza nia organu lub osób uprawnionych do udzielania 
tych ulg, z urzędu można umorzyć w ierzytelności co do których zachodzi uzasadnione 
przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska s ię kwoty wyższej od 
kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się 
nieskuteczne. 

Postępowa nie egzekucyjne rodzi duże przypuszczenie, że zostanie umorzone przez 
komol'l1ika wobec stwie rdzenia bezskuteczności egzekucji i obciąży miasto kosztami 
postępowania egzekucyjnego. 

mgr ini. fTn<k,~ 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. ust. 4 Uchwaly Nr XLVII/309/2010 Rady Miejskiej w Makowie 
Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad. sposobu i trybu 
udzielania ulg w spłacie należności p i e niężnych mających charakter cywilnoprawny, 
warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić 
będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania 
tych ulg, z urzędu można umorzyć wierzytelności co do których zachodzi uzasadnione 
przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska s ię kwoty wyższej od 
kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazalo się 
nieskuteczne. 

Postępowanie egzekucyjne rodzi duże przypuszczenie , że zostanie umorzone przez 
komol"luka wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji i obciąży miasto kosztami 
postępowania egzekucyjnego. 

mgr ini. /Jl>cte,'§Z'. 




