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Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia .. ?)J.ę.'t~p.?.da 2011r.

w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa

Na podstawie art. 55, art. 56 ust. 1 pkt.5 w związku z art. 59 ustA ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz
na podstawie §2 ust.1 w związku §3 ust.6 uchwały nr XLI 1/285/201O Rady Powiatu
Nowodworskiego z dnia 23 września 2010r. w sprawie: określenia szczegółowych
zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi
Nowodworskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub
osoby do tego uprawnionej, Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala co następuje:

Rozkłada się na 3 równe raty zaległość w wysokości 47836,02 zł (czterdzieści
siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych 02/100) za 2010 rok z tytułu opłaty
za użytkowanie wieczyste wraz z odsetkami i kosztami upomnień za nieruchomość
gruntową położoną w obrębie ewidencyjnym 0051 Siennica gmina Nasielsk, firmie
"Oce-Jan" Sp. z o. o ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22,05-191 Nasielsk Siennica.

Harmonogram i warunki spłaty zaległości określa porozumienie stanowiące załącznik
do uchwały.
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Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia .4. )J.9."t~P.?d3 2011 r.

zawarte pomiędzy
Zarządem Powiatu w osobach:

1) Starosta Powiatu Nowodworskiego - Krzysztof Adam Kapusta
2) Wicestarosta Powiatu Nowodworskiego - Henryk Mędrecki

"Oce-Jan" Sp. z. 0.0 w Nasielsku
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 22
05-191 Nasielsk Siennica

Zarząd Powiatu oświadcza, że zaległość opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za 2010 rok
wraz z odsetkami i kosztami upomnień w wysokości 47 836,02 zł (czterdzieści siedem
tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych 02/100), na którą składa się:

1. Zaległość główrIa w wysokości 40 000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych)

2. Należne odsetki za zwłokę w wysokości 7 807,12 zł (siedem tysięcy osiemset

siedem złotych 12/100)

3. Koszty wysłanych upomnień w wysokości 28,90 zł (dwadzieścia osiem

złotych 90/1 00)

rozkłada się na 3 równe raty zgodnie z poniższym harmonogramem spłat:

1. rata I w wysokości 15 945,34 zł płatna do dnia 10 listopada 2011r.

2. rata II w wysokości 15 945,34 zł płatna do dnia 09 grudnia 2011r.

3. rata III w wysokości 15945,34 zł płatna do dnia 23 grudnia 2011r.



Strony ustalają, że porozumienie traci moc w przypadku uchybienia terminowi płatności
którejkolwiek z rat.

Raty, o których mowa w §1 należy wpłacać na rachunek bankowy Polski Bank Spółdzielczy
w Ciechanowie oddział Płońsk nr konta 51 8213 0008 2006 0803 0340 0013.
Spłaty rat, o których mowa w §1 należy dokonywać z wyprzedzeniem, tak aby środki
wpłynęły na rachunek bankowy zgodnie z wyznaczonymi terminami spłat.

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

Wicestaro~owiatu Nowodworskiego
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OCE-JAN Sp. z 0.0.
05-191 Nasielsk
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