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ZARZĄDZENIE NR 161:2014 
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI 

Z DNlA 30 GRUDNIA 20141'. 

w sprawie umoneniA naleinoloci p ienięinych Mia8ta 

Na podataw;e ,wI. 30 ust . 1 ustawy z dn ia a m81'<:1\ 1990 r. \l ~amorząd.ie 

gminnym (Oz. U. z 20 13 r. [lOZ. ;,94 z późn. zm .) or,,~ § 2 ust. l pkt. 3. list. _] i § " ust. 1 

pkt. 1 Uchwały Nr XLV1I/309/201O Ra dy Miejskie j w Makowi" Mazowieckim r. dnia 
30 cw","ca 2010 r. w "prawie ~Z<.-regółowych w."d, spOlK>hu i ~rybu ,uj",i.,l"";,, ul~ 

w spłacie " ależnoaci pieni~żn)'ch maj,\cych charAkter cy,,·ilnopmwny. w"ru nków 
dopuszcrolności pomocy pubhczncj w przypadkach, w ktćrych ulga stanowić będ7.ie 

pomoc publiczną, oraz wska o.ama oq:n"" lub osób uprawnIonych do udzie la nia tych ulg, 

zarządza s ię, CO następuje: 

§ l. 

Umarza się z urzędu należności pieniężne wobec Pana Marcina Boruta 
z tytu]" opiaty za ro""tawienie atoiaka w wysokoiici 200,00 zł (~lowJlle' 

dwie8cie złotych O<W!OO) ~ uwagi, nH fukI że P08tQpowflnie egzckueyjne okaZ/do się 

me~k uteczne 

§ 2. 

Umar7..1l sit odretki za zwłokę od wy~ej ulllorzonej na lel.llo6ci pieniężne;. 

§ 3 

Wykonanie Ulrząd7.enia powierUl się Skarbnikowi H iaSla 

§ 4 

Znrządumie wehool,i w~ycie ·t dniem podpi;Jnniu. 



UZASADNIENIE 


Zgodnie z ar t. ust. 4 Uchwały Nr XLVII/309/20 10 Rady Miejskiej w Makowie 
Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2010 l" . W sprawie szczegółowych zasad, sposobu i t rybu 
udzielania ulg w spłacie na leżności pieniężnych maj ących charakter cywilnoprawny, 
warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w k tórych 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 s ię 

nieskuteczne. 

Postępowanie egzekucyjne prowadzone wobec Pana Marcina Boruta na podstawie 
Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Białymstoku 

I Wydział Cywilny, zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 25.05.2012 r., zostało 

umorzone przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku w dniu 
16 stycznia 2013 1'. Kolejny raz wszczęte postępowa nie egzekucyjne rodzi duże 

przy puszczenie, że również zostanie umorzone przez ko mornika wobec stwierdzenia 
bezskuteczności egzekucji l obciąży miasto kolejnymi kosztami postępowania 

egzekucyjnego. 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. ust. 4 Uchwały Nr XLVlIl309/2010 Rady Miejskiej w Makowie 
Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2010 r . w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu 
udzielania ulg w spłacie należności pie 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 się kwoty wyższej od 
kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazala się 
nieskllteczne. 

Pos tępowanie egzekucyjne prowadzone wobec Pana Marcina Boruta na podstawie 
Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Białymstoku 
I Wydział Cywilny, zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 25.05.2012 r. , zostało 
umorzone przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku w dniu 
16 stycznia 2013 r. Kolejny raz wszczęte postępowanie egzekucyjne rodzi duże 

przypuszczeme, 
bezskuteczności 

egzekucyjnego. 
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