
ZARZĄDZENIE NR l lV2014 
BURMI5"rRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI 

Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 r. 

w 8prawie uworwrua naleŻllości pienięinych Miasta 

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dma 8 marca 1fl90 r. o 8o moro.ądzic 

g""nnym (Dz. U. ~ 2013 r. poz. 59·] z p6in. zm.l ora1- § 2 ust. 1 ph. 3. ust. 2, ust. 4 i § 4 
"8t. l pkt. I Uchwały Nr XLVltl309l2010 Rady Miejskiej w Makowle Mazowieckim 
2 dnia 30 czerwCa 2010 r . w sprawie szczeg6łowych ZIlsad. 8J>Q<1Obu i trybu udzidania ulg 
w spłacie należno:»lci pienię'nych mających charllkter cywilnoprawny. wa runków 
dopuszczalno8c' pomocy publinne) w pnypadkach, w których 1I1~[l. stanow,ć ~l<Je 

]IOLtLOC publicznI\, oraz wskawnia organ" l"b OI!ób uprawnionych do udz,ela "ia tych "I~, 
·"",,,..~ądM się. CO nOMępujc: 

§L 

Umarza .~Ię z un<;,du n.~lein~i pienię;"ne wo~ Pani lronJ Kurowskiej 
z tytułu czyoszu dzicru.wy gruntu w wysokości l n, 7~ zl 

blownie: sto s,edCLnd7.ie~iąt si~dem zlotych 7,',/1(0) z uwagi. ze zachodzi uzasadnione 
Pl""lYpu~zcwnie, 7.e w Jl<)(!~]>owllmu egzekLwyjnym me uzyska 8ię kwoty wyższej od 
k()8ztów dochodzen ia z egzekucji lej naleinoki. 

§ 2. 

Umarza ~ię od""tki za zwlokę od wy;-.ej umurulLwj n"leżno8ci pieniężnej. 

§3. 

Wykonanie za"""L\dzeniu powie" .. aię Skarbnu<O"Iv, ~hMta. 

§ •. 

Zar"t4.d1.enie wchodu wzycie z dniem podpisania. 



UZASADNIENIE 


Zgodnie z art. ust. 4 Uchwały Nr XLVII/309/2010 Rady Miejskiej w Makowie 
Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2010 r. IV sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu 
udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych 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 się kwoty wyższej od 
kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazalo się 
nieskuteczne. 

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

UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. ust. 4 Uchwały Nr XLVII/309/201O Rady Miejskiej w Makowie 
Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu 
udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, 
warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w kt.órych ulga stanowić 
będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub os6b uprawnionych do udzielania 
tych ulg, z urzędu można umorzyć wierzytelności co do których zachodzi uzasadnione 
przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od 
kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazalo się 

nieskuteczne. 

Postępowanie egzekucyjne rodzi duże przypuszczenie. że zostanie umorzone przez 
komornika wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji i obciąży miast.o kosztami 
postępowania egzekucyjnego. 




