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Z A R Z Ą D Z E N I E nr 214/2017
PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA
z dnia 03 listopada 2017 r.
w sprawie: umorzenia..................... zadłużenia z tytułu użytkowania wieczystego działki nr
geod......... o pow. ok...... m2 obr. 7 oraz działki nr geod. ........ o pow........... m2 obr. 7
położonych u zbiegu ulic ........ i............ w obrębie 7 „Stare Miasto” m. Głogowa.
Na podstawie:
- § 3 ust. 1 pkt. 1, ust. 3, § 5 ust. 3 pkt. 2 Uchwały Nr LIII/435/2010 Rady Miejskiej w
Głogowie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny

przypadających Gminie Miejskiej Głogów lub jej jednostkom

podległym, oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych;
-postanowienia Sądu Rejonowego w Głogowie .............. z dnia..................... w sprawie
stwierdzenia nabycia spadku po .................................;
-protokołu spisu inwentarza sporządzonego przez Komornika Sadowego przy Sądzie
Rejonowym w Głogowie p. ................... dnia ........................... r. (data wpływu do tut. Urzędu
05 czerwca 2017 r.);
-pisma Referatu Windykacji tut. Urzędu Nr WFP-RW.3161.62.2017.MS z dnia 3 listopada
2017 r.
postanawiam:
§ 1.
Umorzyć z urzędu zmarłemu .................. (Pesel .................. Akt zgonu Nr ...............
wydany przez USC w Głogowie) kwotę ................ zł ogółem , (słownie: ......................./100) ,
w tym:
A) zaległość za okres od 2012 r. do 2015 r., do dnia zgonu zobowiązanego, tj. do dnia
......................... r.; (................ zł ogółem, w tym: ............ zł należność główna +
odsetki ................ zł;),
B) zaległość za 2016 r. , tj. po dniu zgonu zobowiązanego do dnia .................... r. –
(................. zł ogółem, w tym;.................. zł należność główna + odsetki ............. zł;),

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Działu Geodezji i Gospodarki Gruntami
Urzędu Miejskiego w Głogowie.
§ 3.
Nadzór nad wykonaniem powierzam Sekretarzowi Gminy Miejskiej Głogów.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE
Ustawa o finansach publicznych upoważniła Radę Miejską w Głogowie do ustanowienia
szczegółowych zasad i trybu umarzania zobowiązań wobec gminy.
Na podstawie upoważnień ustawowych Rada Miejska w Głogowie podjęła Uchwałę Nr
LIII/435/2010 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i
trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Głogów lub jej jednostkom
podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 1 wyżej powołanej uchwały umorzeniu podlegają zobowiązania
dłużnika, który zmarł a pozostawiony przez niego majątek nie podlega egzekucji na
podstawie odrębnych przepisów.
Pan .................... zmarł .............. r. Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Głogowie
sygn. ................. z ............... r. spadek po nim odziedziczyła z dobrodziejstwem inwentarza
Gmina Miejska Głogów.
Na podstawie protokołu spisu inwentarza sporządzonego przez Komornika Sądowego przy
Sądzie Rejonowym w Głogowie p. .......... sygn. ........... z ................ r. ustalono bilans spadku:
1. stan czynny spadku (aktywa): ................ zł. (wartość prawa użytkowania wieczystego
dz. ......... i ......... obr 7 „Stare Miasto);
2. stan bierny spadku (pasywa): ............ zł.;
3. Czysta masa spadkowa: minus ......... zł.
Wartość stanu czynnego spadku przypadła ..................... jako wierzycielowi, którego
wierzytelność została zabezpieczona hipoteką umowną kaucyjną wpisaną w dziale IV KW
LE1G/00034057/2.
W związku z powyższym zaległości z tytułu opłat rocznych za użytkowanie
wieczyste działek .......... i .......... obr 7 w łącznej wysokości ................... zł w tym:
• zaległość za okres od 2012 r. do 2015 r., do dnia zgonu zobowiązanego, tj. do
dnia ................. r.; (................ zł ogółem, w tym: ............. zł należność główna +
odsetki ................... zł;),
• zaległość za 2016 r. , tj. po dniu zgonu zobowiązanego do dnia 03.11.2017 r. –
(.............. zł ogółem, w tym:.............. zł należność główna + ................... zł;)
podlegają z urzędu umorzeniu na podstawie § 3 ust. 3 powołanej na wstępie Uchwały.

Załącznik: protokół spisu inwentarza sygn. Akt Km ........... z .............. r.
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Zarządzenie zakwalifikowano do zarządzeń dotyczących GMG.

