
ZARZĄDZENIE NR 161'.1014 
BURMlS!'RZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI 

Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 r. 

w ąprawie umon:enia na1eirloki pie nię żnych Miaąta 

Nu podstawie ort. 30 ust. 1 ustawy ~ dnin 8 marco 1990 r. O MmorZĄdzie 
gmi nnym (Oz. U z 2013 r . poz. 5 9.1 z pOin. zm.) OI"ll Z § 2 U8t. 1 pkt. 3. usl. 4 i § 4 ust 1 

pkt. l Uchwały Nr XLVIll309/WIO Rady Miejsluej w "'"kowie Maww,eclllln z dma 
30 CZCrWcll WIO r . w BprI\W;C 8l.Czcg6łowych ZI\8l1d . sp<II!<lbu i t rybu udzicll\"iA ulg 
w sp łacie należności pieniężnych n,ających charnkter rywilnoprn wny, wa rulI ków 
dOpUSZ<':zlllllnści pomocy pubiJctlle) w przypadkac h. w których uł~a s tAnow,ć będz"" 

pomoc pubhcw!\, Oraz wskaR",i" org""u lub 01100 upra,,.,,ioll)"ch do ud~,elrll"a tych uh,::. 
zarządza ~ię, CO następuje: 

§ L 

Umllrzll ~ie z urzędu Młeżności pien ięzne wobec Pam Doroty Zhrzeznej 
Z tytułu czynszu dzie rżawy gruntu w wysokości 

1.310.23 u (810wllie ' )Cdcn t ysiąc t rzyslD d zicsiąć złotych 23/100) z uwagi. lIa fokt że 
poIi1'i: POWI\ nie eg • .ek ucyjne okaZ" lo si~ nie~k lIteC1.ne. 

§ 2. 

Umnr~.~ się od8Ctk, za zw lokę od wyżej umorzonej Iln1cznOŚ<:l plCni~zncJ. 

§ 3. 

§ •. 

Zarządoronie wchodzi wzycie z dniem podpisania. 

B . tr7 Mitulta 



UZASADNIENIE 


Zgodnie z art. ust. 4 Uchwaly NI' XLVII/309/201O Rady Miejskiej w Makowie 
Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu 
udzielania ulg w spłac ie 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 

niesl<uteczne. 

Postępowanie egzekucyjne prowadzone wobec Pan Doroty Zbrzeznej na podstawie 
Nakazu zaplaty w postępowaniu upominawczym Sąd u Rejonowego w Przasnyszu I 
Wydział Cywilny, zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 20.06.2012 r., zostało 

umorzone przez Komol'l1ika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Przasnyszu w dniu 28 
czerwca 2013 1'. Kolejny raz wszczęte postępowanie egzekucyjne rodzi duże 

przypuszczellle, że również zostanie umorzone przez komornika wobec stwierdzenia 
bezskuteczności egzekucji l obciąży miasto kolejnymi kosztami postępowania 

egzekucyjnego. 
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