
 

Uchwała Nr XV/124/2012 

Rady Gminy Sieroszewice 

z dnia 29 maja 2012 roku 

 

 
w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie i rozłożenie na raty należności pieniężnych mających 

charakter cywilnoprawny  przypadających Gminie Sieroszewice. 

 

             Na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych                   

(Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)oraz § 4 ust 3 Uchwały Nr VIII/83/2011) Rady Gminy 

Sieroszewice z dnia 30 września 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu                        

i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny, przypadających Gminie Sieroszewice lub jej jednostkom podległym, uchwala                      

się,  co następuje:  

 

§ 1. Wyraża się zgodę na umorzenie Panu Andrzejowi Suś zam. w Zamościu odsetek od zaległości                  

w kwocie 10.153,00 zł ( dziesięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy zł) z tytułu opłat za użytkowanie 

wieczyste nieruchomości o powierzchni 0,8300 ha, położonej w Sieroszewicach, oznaczonej 

ewidencyjnie jako działka nr 154/3 dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi 

księgę wieczystą KZ1W/00058071/7. 

§2. Wyraża się zgodę na rozłożenie Panu Andrzejowi Suś zam. w Zamościu zaległości w wysokości 

16.603,08 ( szesnaście tysięcy sześćset trzy złote i osiem gr) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste 

nieruchomości, o której mowa w § 1 na dwie równe raty, każda po 8.301,54 zł,  płatne: 

     -  I rata w terminie  do dnia 30 czerwca 2012 roku, 

     - II rata w terminie do dnia 31 grudnia 2012 roku. 

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice. 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 



 

 

U Z A S A D N I E N I E 

do Uchwały Nr XV/124 /2012 Rady Gminy Sieroszewice 

z dnia  29 maja 2012 roku 

 

w sprawie wyrażenia zgody na  umorzenie i rozłożenie na raty należności pieniężnych mających 

charakter cywilnoprawnych przypadających Gminie Sieroszewice . 

 

 

      Zgodnie z  § 4  ust.3 Uchwały  Nr VIII/83/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 września 2011 

roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania , odraczania lub 

rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających 

Gminie Sieroszewice lub jednostkom podległym  do umorzenia należności  przekraczających 

trzykrotność minimalnego wynagrodzenia w roku podjęcia decyzji umorzeniowej  uprawniony jest 

Wójt Gminy  Sieroszewice, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Gminy Sieroszewice. 

        W związku z powyższym podjęcie uchwały  jest  uzasadnione. 

 

 

 

                                                                  

 


