ZARZĄDZENIE NR 271/2019
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE
z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie umorzenia Panu ........................ należności przysługujących Gminie Świebodzice z tytułu
odszkodowania za zajmowanie bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego w Świebodzicach.
Na podstawie art.30 ust.2, pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.z
2019 r., poz. 506), art. 56 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst
jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 869) w związku z §4 ust. 1 i § 8 ust 1 uchwały nr IV/15/2010 Rady
Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu
udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, do których
nie stosuje sie przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Świebodzice i jej
jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego, zarządza się, co następuje:
§ 1. Umarzam Panu ........................ należności przysługujące Gminie Świebodzice z tytułu
odszkodowania za zajmowanie bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego w Świebodzicach w łącznej
wysokości 284,58 zł (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt cztery 58/100) na którą składają się:
– należność główna za okres od dnia 01.12.2016r. do dnia 31.10.2017r. w kwocie 193,21 zł (słownie
złotych: sto dziewięćdziesiąt trzy 21/100),
– należność z tytułu odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego w kwocie 57,96 zł,
(słownie zł: pięćdziesiąt siedem 96/100),
– ustawowe odsetki za opóźnienie za okres od dnia 01.12.2016r. do dnia 31.07.2019r. w kwocie
33,41 zł ( słownie złotych: trzydzieści trzy 41/100).
§ 2. Wykonanie
w Świebodzicach.
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§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Paweł Ozga
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UZASADNIENIE
Zgodnie z treścią §4 ust.1, §5 ust.1, §8 ust. 1 uchwały Nr IV/15/2010 z dnia 29 grudnia 2010r
Rady Gminy Świebodzice w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów
ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Świebodzice i jej jednostkom podległym
oraz wskazania organu do tego uprawnionego, Burmistrz Miasta Świebodzice może umorzyć
należności pieniężne o charakterze cywilnoprawnym przypadające Gminie Świebodzice z tytułu
zaległego czynszu najmu za lokal mieszkalny w przypadku gdy zachodzi uzasadnione
przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów
dochodzenia i egzekucji. Dłużnik ........................ nie ma obecnie żadnych dochodów, jest
osadzony w Zakładzie Karnym w Kamińsku. Umorzenie należności wobec Gminy, w świetle
powyższego, jest zasadne.
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