
ZARZĄDZENIE NR  29/2020 

STAROSTY NOWODWORSKIEGO  

z dnia 20 maja 2020 r. 

 

w sprawie  ustalenia innego terminu zapłaty opłaty rocznej za rok 2020 z tytułu 

użytkowania wieczystego gruntu 
 

Na podstawie art. 71 ust. 4   ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997 r. o  gospodarce 

nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.65 ze zm.)  w związku z art. 15j ust. 1, 3,i 5 ustawy 

z 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ustalam termin płatności opłaty rocznej za rok 2020 do dnia 15.12.2020 r. za użytkowanie 

wieczyste gruntu, położonego w obrębie 08 Czarnowo, gmina Pomiechówek  ozn. w ewidencji 

gruntów i budynków jako działka nr 1053/1 o pow. 5,50 ha, będącego w użytkowaniu 

wieczystym, stanowiącej  należność w kwocie 48 889,50 zł słownie: czterdzieści osiem tysięcy 

osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych i 50/100 w tym :  

 kwotę opłaty w wysokości 6 111,20 zł w terminie do dnia 31 marca 2020 r.  

 kwotę opłaty w wysokości 6 111,20 zł w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. 

 kwotę opłaty w wysokości 6 111,20 zł w terminie do dnia 31 lipca 2020 r. 

 kwotę opłaty w wysokości 6 111,20 zł w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r 

 kwotę opłaty w wysokości 6 111,20 zł w terminie do dnia 30 września 2020 r. 

 kwotę opłaty w wysokości 6 111,20 zł w terminie do dnia 31 października 2020 r.  

 kwotę opłaty w wysokości 6 111,10 zł w terminie do dnia 30 listopada 2020 r. 

 kwotę opłaty w wysokości 6 111,20 zł w terminie do dnia 15 grudnia 2020 r.  

§ 2. Zmiana terminu płatności następuje z zachowaniem przepisów ustawy o postępowaniu 

w sprawach dotyczących pomocy publicznej  

§3. Zarządzenie traci moc w przypadku uchybienia terminu płatności opłaty. 

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 14 Starosty Nowodworskiego z dnia 17 marca 2020r. w sprawie 

w sprawie ustalenia innego terminu zapłaty opłaty rocznej za rok 2020 z tytułu użytkowania 

wieczystego gruntu. 

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.         

 

 

Starosta Nowodworski 

 /-/Krzysztof Kapusta 

                                                                                                                                                                                                                                                                              


