BURMISTRZ KRAPKOWIC
ul.3 Maja 17
47-303 Krapkowice

Zarządzenie Nr 212/2012
Burmistrza Krapkowic
z dnia 30 stycznia 2012 roku

w sprawie: umorzenia należności z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu
wraz z odsetkami ustawowymi i należnościami ubocznymi.

Na podstawie art. 56 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych oraz § 2 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, 2, 3, § 7 ust. 1 pkt. 3, ust.2 pkt. 2 § 8 ust.2
uchwały Nr III/19/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 2010 roku
w spawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania
na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie
Krapkowice oraz jego jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dziennik
Urzędowy Województwa Opolskiego z 04.03. 2011 r. Nr 23, poz. 283) zarządza się
co następuje:

§ 1. Umarza się należności z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu
za lata 2001 - 2011 w kwocie 37.853,88 zł wraz z ustawowymi odsetkami w kwocie
19.308,94 zł, kosztami procesu w kwocie 2.677,00 zł, kosztami zastępstwa w egzekucji
w kwocie 600,00 zł oraz kosztami postępowania egzekucyjnego w kwocie 250,00 zł
Remontowo - Budowlanej Spółdzielni Pracy „OPREM” w Likwidacji z siedzibą
w Krapkowicach przy ul. Limanowskiego 55.
§ 2. Postępowanie egzekucyjne KM 357/10 prowadzone przez Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich zostało umorzone wobec stwierdzenia
bezskuteczności egzekucji. Dłużnik - Remontowo- Budowlana Spółdzielnia Pracy
„OPREM” w likwidacji w Krapkowicach nie istnieje od kilku lat, po dłużniku nie pozostały
żadne ruchomości stanowiące wartość handlową i podlegające zajęciu w rozumieniu
przepisów art. 824 §1 pkt 3 i art. 829 kpc. Rachunki dłużnika zostały zlikwidowane.
Zachodzi zatem uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska
się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności.
§ 3. Łączna kwota podlegająca umorzeniu 60.689,82 zł.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Budżetowo Finansowego i Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami Rolnictwa i Ochrony
Środowiska.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Andrzej Kasiura

