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ZARZĄDZENIE NR 1712014 
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECIa 

Z DNIA 30 GRUDNlA 2014 r. 

W sprawie umoralnia naleioości pienięinych Millllttl 

No pod~tuwic ort. 30 "liC ! u8tawy t dnio 8 ma .... :» 1!)9(l •. o ~8morU\.dzie 
gminnym (Dz. U z 2013 T. po' .. 591 z póin. zm) oro7. § 2 ust. l pkt. 3, Ugt 2, liSI. ol l § 4 

UilI. l pkt . I Uchwaly Nr XLV1I/309/201O Rady f>hejskLej w Makowie Mawwie<:kllll 

~ dnia 30 czerwclI. 2010 r. w apr~wie ~zc.ególowych 7../1 aad. 5pol1Qhu i t'-ybu udzielania u lg 

w"plucie należnoścI I'ieni~żnych mnj'l"ych charakte r cywilnoprawny. "'llrunk6,,' 
dopu8zc7.alnC\ŚC1 pomoc}' publiczne) w przypadkach , w których ul~a stanOVo'lć będzie 

pomoc pubhczn>t oraz wakaZ8nla Ol"gunu lub 0>!Ób " prawnionych do;> udwdania tych ulg, 

zarządza 8ię. L'<l nnstl!Puje: 

§ I. 

Umana SIę ~ urzędu naleioości piel1l~inc wobec Pan; Krystyny 080lińakiej 
i Pa na Krzy$ztofll Szpakowskiego 

z tylUlu czynszu dz,erŻllwy gruntu w wY800kok.t 
9~3.43 zł (sło"",ie: dzwwięboe t c·t-wrd,.,(>Ś(:; trzy złote 4311(0) .~ "w~gi. na fAkt ie 
po<;tę))Qwnmc egzekUcyjne oku>\lIlo ~ię mesk ulcczne. 

§ 2. 

Umar~ ~ię odl!elki Ul z"o'iokę od W}iej umOCl'OIl<:j nAłdnwó pieni~~nej. 

\3 

Wykonnnie zanĄdzcn iu ))QWlerzn SI<,' Skurumkowl r. h uSln. 

§ 4 

Zanądzenie wchodZI wzycie z dniem podpisania. 



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 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 okazało się 
nieskuteczne. 

Postępowanie egzekucyjne prowadzone wobec Pani Krystyny Osolińskiej i Pana 
Krzysztofa Szpakowskiego na podstawie Nakazu zapiaty w postępowaniu 
upominawczym Sądu Rejonowego w Przasnyszu I Wydzial Cywilny, zaopatrzony 
w klauzulę wykonalności z dnia 17.05.2012 r., zostalo umorzone przez Komornika 
Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu w dniu 30 listopada 2013 r. Kolejny raz 
wszczęte postępowanie egzekucyjne rodzi duże przypuszczenie, że również zostanie 
umorzone przez komornika wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji i obciąży 
miasto kolejnymi kosztami postępowania egzekucyjnego. 
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